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BIDRAG 

TILL 

SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

H) Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser. Ny följd. 6. 

ÅREN 

1881—1885. 

GEFLEBORGS LÄN. 

vUefleborgs län utgöres af: 
provinsen Gestrikland i sin helhet; 
provinsen Helsingland, undantagandes den till Jemtlands län 

förlagda Ytter-Hogdals socken, med den omfattning densamma 
erhållit enligt kungl. brefven den 13 november 1863, 17 februari 
1865 och 25 januari 1867; samt 

den provinsen Dalarne tillhöriga, enligt förstnämnda nådiga 
bref från Kopparbergs till Gefleborgs län öfverflyttade del af 
Orsa Finnmark, som under namn af Hamra kapellförsamling redan 
förut i kyrkligt hänseende tillhört Los socken af detta län. 

Sedan under den period, berättelsen omfattar, afvittring och 
storskifte afslutats i Orsa socken med Hamra kapellförsamling 
och arealen af den senare, som tillfallit Gefleborgs län, sålunda 
blifvit känd, kan följande uppgift rörande lånets ytvidd, sjöar 
och vattendrag inberäknade, nu meddelas: 

Tunnland. Hektar. 

Gestrikland 892,643 440,6515 

Helsingland, undantagandes Ytter-Hogdals socken 2,825,949 1,395,024 

af Dalarne, Hamra kapellförsamling 190,991 94,2825 

Summa 3,909,583 1,929,958 

eller i det närmaste 193 qvadratnymil. 
K. Maj-.tt Befallningahaj'vandes femårsberättelser 1881—1885. Gefleborgs U 

Som den Jemtlands län tillagda Ytter-Hogdals socken inne
håller 245,051 tunnland, men den med Gefleborgs län förenade 
Hamra kapellförsamling endast utgör 190,991 tunnland, har 
genom detta byte sistnämnda län minskats med 54,060 tunnland 
eller 26,746-5 hektar. 

Provinsen Gestrikland, i många afseenden utgörande en 
öfvergång från det egentliga Norrland till Uppland, under hvars 
lagman det fordom lydde, är till största delen ett af föga be
tydande höjdsträckningar genomkorsadt slättland, som endast i 
de vestligare socknarna, Torsåker, Ofvansjö och Ockelbo, emot 
gränsen till Dalarne och Helsingland antager en mera bergig 
natur. Sistnämnda provins åter kan sägas i sin helhet vara ett 
bergland, som, floddalarne oberäknade, blott å en bredd af en 
till två mil närmast hafvet sänker sig till en af 50 till 100 
meter höga kullar uppfyld kuststräcka, då deremot inuti landet, 
i Ljusdals och Färila socknar, åtskilliga berg hafva en höjd af 
mer än 600 meter öfver hafvet. 

Hvad som i afseende å naturbeskaffenhet dock mest ut
märker detta län, är dess synnerliga rikedom på sjöar och vatten
drag, h vilka jemväl utöfva ett betydligt inflytande på närings-
lifvet, i det de erbjuda ej allenast gynsamma lägen för bruks-
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och fabriksdrift, utan äfven flitigt begagnade tillfällen till virkes-
flottning och sålunda förmedla den ansenliga trävarurörelse, som 
här eger rum. 

De betydligaste af dessa vattendrag äro, söderifrån räknade: 
Dalelfven, som, utbredande sig i de vidsträckta Fernebo-

och Hedesundafjärdarne, i hvilka talrika smärre åar och bäckar 
nedrinna, genomflyter sydligaste delen af Gestrikland på en 
sträcka af omkring två mil; 

Storån och Svartnäsån, som, upprinnande i Svärdsjö socken 
af Dalarne, vid pass en mil inom länegränsen förena sig till ån 
Jädran, hvilken vid Sandvikens jernverk utfaller i Storsjön, der 
äfven flere andra mindre vattendrag utmynna och hvars vatten 
genom Gafleån vid Gefle uttömmer sig i hafsviken Geflefjärden; 

Kölsjöån och Fans- eller Bresilieån, hvilka, begynnande i 
Bollnäs socken, sammanflyta vid Amots kapell och under namn 
af Åmotsån utfalla i Bysjön vid Ockelbo, hvarefter vattendraget, 
utbredande sig i flere efter hvarandra följande sjöar, slutligen 
inom Hille socken, der det erhåller benämningen Testeboå, ut
mynnar i Geflefjärden vid Gefle förstad Strömsbro; 

Hamrångeån, som, med upprinnelse inom Hanebo socken, i 
första delen af sitt lopp, under namn af Gopaån förenar ansen
liga sjöar i nordvestra delen af Hamrånge socken och utfaller i 
Hamrångefj ärden ; 

Tönnebroån, som, ehuru den börjar i Hanebo socken och 
äfven har största delen af sin utsträckning inom Helsingland, 
likväl utfaller i hafvet nedom gränsen till Gestrikland vid Ax-
mars bruk; 

Ljusne elf, hvilken, med sina källor i Herjeådalen invid 
norska fjällen, efter att hafva genomflutit nämnde provins och 
den till Jemtlands län förlagda Ytter-Hogdals socken, inträder 
i Gefleborgs län vid Karlstrands kronopark, hvarefter detta, länets 
mägtigaste vattendrag med talrika större och mindre tillflöden 
och under sitt lopp stundom utvidgande sig till. betydliga sjöar, 
såsom Örsjön, Varpen, Bergviken, Marmen med flere, tager sig 
väg genom Färila, Ljusdals, Jerfsö, Undersviks, Arbrå, Bollnäs, 
Segersta och Söderala socknar, inom hvilken senare elfven, 
som ensamt i detta län har en sträckning af aderton mil, vid 
Ljusne utgjuter sig i hafvet; 

Voxna elf, hvilken, ehuru blott en gren af Ljusne elf och 
förenande sig med denna redan i Bollnäs, dock näst sistnämnda 
vattendrag är länets största flod, som äfven den har sin upp
rinnelse i Herjeådalen, hvarefter elfven, upptagande flere till
flöden från den numera till Gefleborgs län hörande Hamra ka
pellförsamling i Dalarne, utgör skilnad mellan nämnda försam
ling och Los socken eller mellan Dalarne och Helsingland samt 
derpå, innan den utfaller i sjön Varpen, genomflyter Voxna, 
Ofvanåkers och Alfta socknar, samt en del af Bollnäs; 

Hennans vattendrag, som, likaledes en bigren till Ljusne elf, 
upprinner i Hafverö socken af Medelpad och efter att hafva 
genomflutit Hennan med flere betydliga sjöar i Ramsjö och Ljus
dals socknar, i närheten af sistnämnda sockens kyrka förenar 
sig med Ljusnan; 

Svaga elf, hvilken, med sina källor i Borgsjö och Torps 
socknar af Medelpad, genomflyter mindre delar af Ramsjö och 
Ljusdals socknar samt en betydlig sträcka i Bjuråkers socken, 
tilldess elfven utmynnar i sjön Dellen, som åter genom Forsa
vattnen med dess begge grenar Iggesundsån och Delångersån ut
faller i hafvet; 

Harmångersån, som, med en del af sina källor i Stöde 
socken af Medelpad, under olika namn genomflyter ej obetydliga 
sjöar i Hassela, Bergsjö och Harmångers socknar, till dess vatten
draget i närheten af Ströms bruk utmynnar i Bottniska viken; samt 

Gnarpsån, hvilken, begynnande på gränsen mellan Hassela 
och Bergsjö socknar, genomflyter sistnämnda och Gnarps socken, 
der den vid Gnarps masugn utgjuter sig i hafvet. 

Någon förändring af länets naturbeskaffenhet har ej egt rum 
i vidsträcktare mån, än som kan anses vara en följd dels af 
den, om ej i stor skala, dock oafbrutet fortgående odlingen af 
sänka marker och deras dermed förenade torrläggning, dels af 
sjösänkningsföretag, bland hvilka må nämnas den ej ringa af-
tappning, som under perioden skett, af den betydande Hassela
sjön i Hassela socken. 

Länets indelning, för hvilken i näst föregående femårsbe
rättelse redogjordes, har undergått förändring i det afseende, att 
en redan förut beslutad sammanslagning af Oster-Fernebo och 
Torsåkers länsmansdistrikt, genom under femårsperioden inträffad 
ledighet i länsmansbefattningen inom förstnämnda socken, kunnat 
bringas till verkställighet. 

Derjemte hafva, hufvudsakligen på förslag af den i och för 
reglering af oregelbundenheter i rikets indelningar i nåder för
ordnade komité, men i vissa fall äfven med anledning af sär
skilda framställningar, förändringar i den judiciela, administra
tiva och ecklesiastika indelningen egt rum så till vida: 

att, enligt Kammarkollegii beslut den 23 oktober 1883, de 
redan förut från Delsbo till Bjuråkers socken öfverflyttade, men 
i jordeboken under Delsbo qvarstående hemmanen N:o 1 Vestra 
Berge om 4 öresland, af N:o 1 Akre 1 öres- 16 penningeland, 
N:o 2 Akre om 5 öres- 12 penningeland, N:o 5 Akre om 8 öres
land, N:o s. s. s. 2 Dufnäs om 5 öres- 103/5 penningeland, N:o 
1 Långsbo 18 penningeland, N:o 2 Nordanäng om 4 öres- 12% 
penningeland och N:o 4 Mara om 4 öres- 16 penningeland blifvit 
under namn af Strömbacka N:ris 1—9 i jordeboken öfverförda 
till Bjuråkers socken, till hvilken socken jemväl, enligt kungl. 
bref den 16 november 1883, med hemmansnummer 4, öfver-
flyttats det dittills Delsbo socken tillhörande hemmanet Ytter-
hafra N:o 1, som derigenom ock öfverförts från Delsbo till Norrbo 
länsmansdistrikt; 

att enligt kungl. bref den 26 oktober 1883 hemmanen 15/32 

mantal Glimsta N:o 1 och 4 9 / m mantal Glimsta N:o 2, som i 
kyrkligt och kommunalt hänseende tillhöra Högs socken, men i 
jordeboken upptagits under Forsa socken, med åsätt ny hemmans
nummer: 2 för det förra och 3 för det senare, i jordeboken öfver
förts till Högs socken; 

att enligt kungl. bref den 15 februari 1884, hemmanet 5/32 

mantal Karsbo N:o 1, beläget inom samt såväl i kyrkligt som 
kommunalt hänseende tillhörande Ofvanåkers socken, men upp
taget i jordeboken under Alfta socken, i allo öfverförts till Ofvan
åkers socken, i följd hvaraf hemmanet äfven flyttats från Alfta 
till Ofvanåkers länsmansdistrikt; och har i sammanhang härmed 
åtgärd till rättelse vidtagits beträffande det förhållande att, oak-
tadt hemmanen V6 mantal Grytbo N:o 1, 7/48 mantal Linda N:o 
1, V48 mantal Gårdsjömyrbacken N:o 1, Skräddarebo N:o 1 ä/i6 
mantal och N:o 2 '/2 mantal samt •/,, mantal Stormyra N:o 1, 
samtliga i alla afseenden tillhöra Alfta, de å dessa hemman 
boende personer likväl förut upptagits i Ofvanåkers sockens hus-
förhörslängd; 
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att, enligt kungl. bref den 18 april 1884, Matsmyra ka-
pellag, bestående af följande byar och lägenheter, nemligen: 
Norra Svensbo N:ris 1 och 2, sub 2 och N:o 3, Södra Svensbo 
N:ris 1 och 2, sub 2 och 3, Vintjern N:ris 1 och 2, Matsmyra 
N:ris 1—3, Södra Blomberg N:ris 1—4, Norra Blomberg N:ris 
1 och 2, Spjutmyra N:ris 1—4, Hylberg N:ris 1 och 2, Strand-
eller Lokilarne N:ris 1 och 2, Lobonäs N:ris 1—9, Gropabo 
N:ris 1—3, Nybo N:ris 1—3, Stugslatt N:ris 1 och 2 samt 
Räkarklitt N:ris 1 och 2 förlagts från Ofvanåkers till Voxna 
församling; 

att dels, enligt kungl. bref den 16 oktober 1884, de s. k. 
Södra Segerstabyarne eller Acktjära N:ris 1—6, om tillhopa 
37/32 mantal, Böle N:ris 1—8 4T

3
2
7
g mantal, Gråbo N:ris 1—7 

4j7
2 mantal, Hårga N:ris 1—7 3${ mantal och Rotemo N:o 1 

7/,6 mantal, hvilka förut i vissa afseenden tillhört Segersta socken, 
förklarats i allo tillhöra Hanebo kommun, dels, enligt Kammar-
kollegii utslag den 29 november 1881, Hanebo församlings kom
ministersboställe M /M mantal Kyrkbyn N:o 14, som i kommunalt 
hänseende varit förenadt med Segersta, helt och hållet öfver-
flyttats till Hanebo socken, hvaremot hemmanet /32 mantal Ny-
änget N:o 1 förlagts från Hanebo till Segersta kommun; 

att, enligt kungl. bref den 28 november 1884, 25/M mantal 
Ygsbo N:o 6 förlagts från Ljusdals till Färila socken och läns
mansdistrikt; 

att, på grund af kungl. bref den 13 mars 1885 hemmanet 
Sörsäljestad N:o 10 om /4 mantal blifvit omfördt från Jerfsö 
till Ljusdals socken och dermed äfven från Jerfsö länsmans
distrikt samt Arbrå och Jerfsö tingslag till Ljusdals länsmans
distrikt och tingslag, hvaremot hemmanet l/t mantal Hybo N:o 
6 öfverflyttats från Ljusdals socken, länsmansdistrikt och tings
lag till Jerfsö socken och länsmansdistrikt samt Arbrå och Jerfsö 
tingslag; samt 

att, enligt kungl. bref den 14 augusti 1885, byn JJf mantal 
Malungen jemte torpen Östra och Vestra Sänningstjern öfver
flyttats från Bergsjö till Hassela socken. 

Härförutom har på grund af kungl. bref den 1 juni 1883 
benämningen Ugglebo på en af socknarna i Gestrikland blifvit 
utbytt mot den äldre och i orten brukliga benämningen Ockelbo, 
likasom, enligt kungl. bref den 17 april 1885, Tuna socken i 
Helsingland, till förekommande af förvexling med en annan, äfven 
inom erkestiftet belägen lika benämnd socken, erhållit namnet 
Helsing-Tuna. 

Af de oregelbundenheter i länets indelningar, till hvilkasaf-
hjelpande förbemälde komité i Bil. A till sitt underdåniga be
tänkande framstält förslag under rubrik: XXI Gefleborgs län, 
qvarstå emellertid: 

N:o 1, angående öfverflyttande i allo af hemmanet Jörtsön 
från Hedesunda socken till Söderfors socken af Uppsala län; 

N:o 2, angående kyrko- och mantalsskrifning inom By socken 
i Kopparbergs län af de för närvarande i Öster-Fernebo socken 
upptagna personer, som bo å en skogstrakt invid Grönsinka 
ångsåg; 

N:ris 4 och 5, om öfverflyttande af åtskilliga lägenheter 
dels från Hille och Valbo socknar till Gefle stad, dels från 
staden till berörda socknar; 

N:o 8, om öfverflyttande i allo från Ofvanåkers till Los 
socken af Grästjern N:o 1 och 2 med flere hemman ; 

N:o 11, om kyrkoskrifning i Jerfsö socken af de å lägen
heten Roxen boende, nu i Ofvanåker upptagna personer; 

N:o 12, om utbrytning af hemmanen Halsen N:o 1, Näck-
sjö N:ris 1—4, Tossarbo N:o 1 och 2 med flere från Njutångers, 
Forsa och Arbrå socknar samt deras sammanförande till Nian-
fors socken; 

N:ris 13, 14, 15 och 17 om öfverflyttande dels från Hudiks
valls stad af åtskilliga öar och jordar till Tuna, Idenors, Njut
ångers och Rogsta socknar, dels från Tuna socken till bemälda 
stad af hemmanen Ullsäter och Hasta, till Rogsta och Njutångers 
socknar af vissa öar, samt till Idenors socken af hemmanet Hamre; 

N:o 19, angående öfverförande af hemmanet Galfven N:o 1 
och 2 från Arbrå till Alfta socken; samt 

N:o 23, angående upptagande i jordeboken under Los socken 
af de hemmanet Finnmarken N:o 1 i Orsa socken motsvarande 
hemmanen Fogelsjö, Porn med flere, som nu utgöra Hamra ka
pellförsamling; 

hvarförutom de oregelbundenheter, hvilka utan förslag till 
ändring af komitén angifvas dels i Bil. A. XXI Gefleborgs län 
under N:o 10, angående öfverflyttning af jordar mellan Söder
hamns stad samt Söderala och Norrala socknar, dels i Bil. C 
under N:ris 463—491 fortfarande förefinnas. 

Vid femårsperiodens slut eger länets landsting utse sex leda
möter till Riksdagens Första Kammare. I Andra Kammaren 
väljas inom länets domsagor och städer tillsammans åtta riks
dagsmän, nemligen: en för hvardera af Östra och Vestra tings
lagen i Gestriklands och Södra Helsinglands domsagor, en för 
hvardera af Norra och Vestra Helsinglands domsagor, en för 
Gefle stad och en för de begge städerna Söderhamn och Hudiks
vall gemensamt. 

Sedan år 1885 väckt fråga om införande af omedelbart val
sätt i Södra Helsinglands östra tingslag förfallit, ske valen fort
farande medelst elektorer inom alla landsbygdens valkretsar, med 
undantag endast af Norra Helsinglands domsaga, der omedelbara 
val användas. 

En ny och tillökad upplaga af majoren L. E. Ahrmans 
karta öfver provinsen Gestrikland har under perioden utkommit, 
äfvensom en för undervisningen i folkskolorna afsedd karta öfver 
samma provins af skolläraren vid Sandviken F. V. Samuelsson, 
hvarjemte en mindre karta öfver Gefleborgs län åtföljer den år 
1883 utgifna tredje delen af M. Höjers Topografiskt-Statistiska 
Beskrifning öfver Sverige, hvilken del omfattar Norrland och 
innehåller en beskrifning öfver länet. I öfrigt har förekomsten 
af stenarten hypersten-andesit i Helsingland gjorts till föremål 
för en af F. Svenonius författad uppsats i Geologiska Föreningens 
i Stockholm Afhandlingar, som derjemte antyder det sannolika 
sammanhanget mellan åsbildningarna i sistnämnde provins å ena 
sidan och Uppsalaåsen samt åsarne i Roslagen â den andra. 
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2. Länets invånare. 

Af bifogade tabell N:o 1 öfver länets folkmängd inheintas, 
att denna, som utgjorde 

är 1881 180,454 

» 1882 181,338 

» 1883 184,212 

.. 1884 187,931, 

vid periodens slut eller utgången af år 1885 uppgick, enligt 
presterskapets uppgifter, till 191,223, men enligt mantalslängderna 
till 188,460 personer. Den betydliga, till 2,763 personer upp
gående skilnaden mellan dessa båda uppgifter, måste antagas 
till ej ringa del hafva sin orsak i rörligheten hos den från skilda 
orter tillströmmande arbetarebefolkningen vid skogshandteringen 
och jernvägsbyggnaderna inom länet, med deraf följande svårig
heter för behöriga anteckningars verkställande. 

Presterskapets motsvarande uppgifter visa vid 1880 års ut
gång 178,728 personer och således en tillväxt i folkmängd under 
perioden af 12,495 personer, hvilken tillväxt under periodens 
särskilda år, enligt kyrkoböckerna, utgjort: 

år 1881 1,726 

» 1882 884 

» 1883 2,874 

» 1884 3,719 

» 1885 3,292 

eller i medeltal 2,499. 

Folkökningen under närmast föregående period 1876—1880 
utgjorde deremot, enligt presterskapets uppgifter, 15,531 personer 
eller 3,036 mer än under senast tilländagångna femårsperiod. 

Af folkökningen belöper sig enligt presterskapets uppgifter 

på landsbygden 9,452 och 

» städerna 3,043. 

Antalet le/vande födde och döde, enligt kyrkoböckerna, samt 
nativitetsöfverskottet utgjorde 

Lefvande r>'de Nativitets-

födde. ' öfverskott. 

år 1881 5,935 3,574 2,361 

» 1882 5,943 3,532 2,411 

» 1883 6,154 3,347 2,806 

» 1884 6,443 3,773 2,670 

» 1885 6,428 3,700 2,728 
eller i medeltal 6,181 3,585 ii 2,595-2. 

I procent uttryckt har hela länets mantalsskrifna befolkning 
ökats med 59 9 procent, landsbygdens med 5-23 procent och stä
dernas med 9-6 0 procent. 

Af den mantalsskrifna befolkningen voro 92,330 af mankön 
och 96,130 af qvinkön, på det sätt fördelade, att 76,070 af man
kön och 78,068 af qvinkön eller tillsammans 154,138 tillhörde 
landsbygden och 16,260 af mankön samt 18,062 af qvinkön eller 
tillsammans 34,322 städerna, hvilket i procent angifvet visar 

Mankön. Qviokön. 

för hela länet 48'90 51-0t 

» landsbygden 49'85 50'65 

» städerna 47-»7 52-68. 

Antalet af de från mantalspenningar frie utgjorde i hela 
länet 40,274 af mankön och 44,116 af qvinkön eller tillhopa 
84,390, hvaraf på landsbygden 33,180 af mankön och 36,515 af 
qvinkön eller tillsammans 69,695, och i städerna 7,094 af man
kön samt 7,601 af qvinkön eller tillsammans 14,695. Således 
voro frie från mantalspenningar: 

af hela länets befolkning 44'77 procent, 

» landsbygdens befolkniog 45p82 » 

» städernas befolkning 42'8 » 

Med afseende å kön utgjorde i procent uttryckt antalet af 
de från mantalspenningars erläggande frie 

Mankön. Qvinkön. 

i hela länet 47'7« 52'8g 

& landsbygden 47'60 52'40 

i städerna 48'8t 51'7S. 

De särskilda kommunerna hade vid periodens slut nedan
stående antal invånare: 

Gestriklands fögderi. 

Gestriklands Östra tingslag. 

Hedesunda 4,980 

irsunda 2,293 

Högbo 3,504 

Valbo 6,537 

Hille med Oslättfors kapell 2,889 

Hamr&nge 3,197. 

Gestriklands Vestra tingslag. 

Ockelbo med Amots kapell 7,588 

Jäderbo (Järbo) 2,165 

Ofvansjö 6,246 

Tors&ker 6,429 

Öster-Fernebo 3,501. 

Södra Helsinglands fögderi. 

Södra Helsinglands Vestra tingslag. 
Segersta 1,592 

Hanebo 3,127 

Bollnäs med Annefors och Katrinebergs kapell 9,783 

AKta med S^abenBveriis kapell 5,142 

Ofvanåker 3,441 

Voxna 1,363. 

Södra Helsinglands Östra tingslag. 

Skog med Lingbo kapell 3,546 

Söderala med Maråkers kapell 7,419 
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Mo 1,668 

Rengsjö 1,514 

Norrala 2,752 

Trönö 1,476. 

Norra Helsinglands fögderi. 

Enångers tingslag. 

En&Dger 3,022 

Njut&nger 2,230 

Nianfors 427. 

Forsa tingslag. 

Helsing-Tuna 3,305 

Idenor 1,346 

Forsa 3,534 

Hög 693 

Rogsta 2,084 

Ilsbo 527. 

Bergsjö tingslag. 

Harinanger 2,292 

Jättendal 1,213 

Guarp 3,189 

Bergsjö 3,517 

Hassela 2,309. 

Delsbo tingslag. 

Norrbo 981 

Bjur&ker 3,683 

Delsbo 5,039. 

Vestra Helsinglands fögderi. 

Arbrå och Jerfsö tingslag. 

Arbrå 4,139 

Uudersvik 1,137 

Jerfsö 6,158. 

Ljusdals tingslag. 

Ljusdal 6,461 

Ramsjö 1,408 

Färila med Kårböle kapell 4,293 

Los med Hamra kapell 1,885. 

Städerna. 

Gefle 20,753 

Söderhamn 9,044 

Hudiksvall 4,405. 

På ny-qvadratmil af länets fastland utgjorde antalet af den 
mantalsskrifna befolkningen i medeltal 1,058. 

Dödlighetsprocenten var lägst 1883, då den uppgick till 
1-83 och högst 1884, då den utgjorde 2-03. I medeltal har den 
uppgått till 1-95. 

Någon farsot med allmännare utbredning har under perio
den ej förekommit. De sjukdomar, uti hvilka de flesta döds
fallen antecknats, hafva varit skarlakansfeber, difteri, nervfeber 

och diarré. Bland dessa förorsakade skarlakansfeber åren 1884 
och 1885, difteri åren 1881 och 1884 samt nervfeber åren 1882 
och 1884 ett ej ringa antal dödsfall inom flere landsortskom
muner. Ar 1883 hade smittkoppor vunnit insteg i Bollnäs samt 
angränsande socknar inom Södra Helsinglands fögderi, äfvensom 
i Ockelbo socken. I städerna inträffa dödsfall i följd af diarré 
vida oftare än â landsbygden, och var denna sjukdom, synner-
ligast år 1882, ganska ihållande. 

Antalet uppgifna dödsfall af farsoter har utgjort 

år 1881 663 

» 1882 699 

» 1883 - 597 

» 1884 794 

.. 1885 591 

eller i medeltal 668"8. 

Den skismatiska rörelsen på det kyrkliga området fortgår 
alltjemt. Endast i Vestra Helsinglands fögderi kan den sägas 
vara något minskad. Sekterna hafva väl ofta sina egna före
ståndare och predikanter, men bildande af egen, från statskyrkan 
skild församling har blott förekommit i Högbo socken af Gestrik-
lands fögderi, der, vid Sandvikens bruk, en metodistförsamling, 
på grund af nådigt medgifvande, år 1882 uppstått med rätt en
ligt förordningen den 31 oktober 1873. Inom nämnda fögderi 
hafva ock under perioden fem civiläktenskap blifvit ingångna af 
qvinnor tillhörande baptistsamfundet, ehuru männen hyllat stats
kyrkans bekännelse. Äfven i Hudiksvall hafva civiläktenskap 
blifvit ingångna, till ett antal af fyra. Den största anslutningen 
visar sig ega rum till de Waldenströmska lärorna, som genom 
kringresande predikanter förkunnas i de inom flertalet socknar 
upprättade, sektens anhängare tillhöriga bönehusen, under det att 
en liflig verksamhet äfven utöfvas för lärornas spridning genom 
talrika småskrifter. Ofriga sekter, som hafva någon utbredning 
af betydelse, äro baptister, metodister och Hedbergare. Om 
det ej kan förnekas, att sekternas anhängare i sitt förhållande 
till statskyrkans medlemmar ej sällan kännetecknas genom ett 
visst andligt högmod och magtbegär, bör det å andra sidan er
kännas, att dessa frikyrkliges uppförande i allmänhet är oklan
derligt, hvad ordning och nykterhet angår. 

I afseende å folklynne och lefnadssätt samt befolkningens 
sedlighet, kan här åberopas, hvad derom i femårsberättelsen för 
åren 1871—1875 blifvit anfördt. De inom vissa socknar af 
Helsingland tyvärr understundom förekommande våldsamheter 
och förgripelser mot allmänna säkerheten böra väl ej anses an-
gifva ett karaktersdrag hos befolkningen derstädes i allmänhet, 
utan få snarare tillskrifvas öfvermod hos ett fåtal yngre indi
vider; men det kan dock ej förnekas, att saknaden af behörig 
tillsyn från föräldrars och husbönders sida i väsentlig mån bär 
den ursprungliga skulden till dylika förbrytelser. 

Otvifvelaktigt har såväl det gängse nykterhetssträfvandet, 
som den dermed ofta förenade anslutningen till frikyrkliga sekter, 
i ej ringa grad bidragit att motverka det öfverdrifna bruket af 
starka drycker, och så länge de i sådant ändamål stiftade före
ningar begränsa sin verksamhet till ernående af detta syfte, 
måste de ock anses förtjenta af uppmuntran och förtroende. 
Ordnandet af bränvinsutskänkning och minutering i länets städer 
i enlighet med det s. k. Göteborgssystemet, hvilket fortfarande 



6 Gefleborgs län. Ekonomisk ställning. In- och utvandring. Jordbruk. 

här användes, har inskränkt och i allmänhet, så vidt ske kunnat, 
inom tillbörliga gränser hållit bränvinsförbrukningen. A lands
bygden finnes numera ingenstädes vare sig utskänkning eller ut-
minutering af spritdrycker; och, om än otillåten bränvinsför-
säljning inom en del socknar bedrifves, vidtagas dock, till be-
ifrande af dylik lagöfverträdelse, allvarliga åtgärder af kronobe-
tjeningen, hvarvid likväl svårighet att medelst vittnen åstad
komma laga bevisning ej sällan yppar sig. 

Ehuru de senare årens tryckta konjunkturer äfven här ut-
öfvat sitt inflytande, torde dock befolkningens ekonomiska ställ
ning och dess af billigare pris på de vigtigaste lefnadsförnöden-
heter i viss mån gynnade bergningsförmåga kunna betecknas 
såsom i allmänhet temligen god. Visserligen hafva några af de 
mindre jeruverken upphört med sitt arbete, i följd hvaraf bruks-
arbetarne vid dessa verk blifvit lidande, men deremot hafva de 
större verken ökat sin tillverkning och trävarurörelsen, oaktadt 
nedsatta virkespris, fortgått uti en, om än något minskad, dock 
betydande utsträckning, hvarigenom tillfälle förefunnits att upp
taga och gifva näring åt betydliga arbetskrafter. Dagsverkspris 
och tjenstehjonslöner hafva derför bibehållit sig temligen höga i 
förhållande till priset på lifsförnödenheter. 

I Gestrikland har, allt efter årstid, mansdagsverket betalts 
med 1 à 2 kronor och qvinsdagsverket med 0-60—1-25; i Södra 
Helsingland mansdagsverket sommarn l-50—2 kronor, vintern 
1—1'50 kronor, qvinsdagsverket, sommarn 0-7 5—V50 kronor, 
vintern 0'60—l'2ft kr. 

En arbetsinställelse utbröt sommaren 1885 bland arbetare vid 
Hudiksvalls trävaruaktiebolags såg- och brädgård i Helsing-Tuna 
socken invid Hudiksvalls stad, men bilades genom ömsesidiga 
eftergifter, sedan den fortgått omkring en månad. 

Såsom bidragande att angifva den ekonomiska ställningen 
inom länet anföras här nedan för periodens fem år uppgifter å 
antalet 

^ 0 d n bëfa lnC- e Konknr8er.' Exekutiva fastig-
skyldighet, hetgaukt.oner. 

1881 2,805 541,800 kr. 85 86 
1882 2,246 328,200 » 90 53 
1883 1,951 481,400 » 57 47 
1884 2,051 353,700 » 65 48 
1885 2,179 466,200 « 69 43 

Härtill kommer det ej ringa belopp, som blifvit insatt å post
sparbanken samt i vissa bankers sparkasseafdelningar. 

Med afseende å emigration och immigration har förhål
landet under femårsperioden varit följande: 

eller 5,742 utflyttade utöfver antalet inflyttade. Af de utflyttade 
hafva 6,053 begifvit sig till Nordamerikas Förenta Stater. 

Sockenbibliotek finnas ined få undantag i hvarje landskom
mun och erhålla de esomoftast genom länets Hushållningssällskap 
förstärkning af för landtbruket och ekonomien gagnande smärre 
afhandlingar. 

I fråga om byggnadssätt, klädedrågt, föreningar till öfning 
i vapnens bruk m. m., som jemlikt nådiga brefvet den 27 no
vember 1863 bör i förevarande 2:dra afdelning af berättelsen 
upptagas, gäller, hvad föregående femårsberättelsen derom inne
håller och må här endast tilläggas, att ett ändamålsenligare och 
sparsammare byggnadssätt än tillförene oftast iakttages vid ut
flyttning efter laga skiften, hvilka således äfven i detta hän
seende äro gagneliga, samt att de inom flertalet socknar i Hel
singland förr använda nationaldrägterna numera nästan helt och 
hållet kommit ur bruk, så att endast några spår af dem åter
finnas i qvinnodrägten inom Delsbo och Bjuråkers socknar. 

3 . Näringar . 

A) Jordbruk och B) Boskapsskötsel. Jordbruket har i 
likhet med andra näringar under den period, denna berät
telse omfattar, utan tvifvel gått väsentligen framåt. På dess 
framåtskridande har länets Hushållningssällskap oaflåtligen rigtat 
sin verksamhet. Så har för detta ändamål sällskapet haft 
anstäld en s. k. jordbruksundervisare, som haft till sitt ålig
gande icke mindre att meddela jordbrukare råd och upplys
ningar angående jordens ändamålsenliga vård och skötsel, än 
ock att upprätta planer och kostnadsförslag till torrläggning och 
odling af sankmarker från 1 till 10 tunnlands areal, till hvilka 
arbetens utförande af sällskapet lemnats råntefria lån. Här-
jemte har samma undervisare haft att uppgöra täckdiknings-
planer, för hvilkas utförande mindre jordegare kommit i åt
njutande af råntefria lån. För att befrämja en allmännare 

kännedom om de konstgjorda gödningsämnenas värde och an
vändning har jordbruksundervisaren jemväl meddelat råd och upp
lysningar. Dylika gödningsämnen hafva på sällskapets föranstal
tande reqvirenter fraktfritt tillhandahållits, och hafva länets jord
brukare i vidsträckt grad begagnat sig af dessa förmåner. Flitigt 
har ock af allmänheten anlitats en på Hushållningssällskapets be
kostnad år 1883 inrättad frökontrollstation. För torrläggning 
och odling af större frostförande sankmarker hafva med af 
Landstinget beviljade medel, på Hushållningssällskapets föranstal
tande, alltsedan år 1864 undersökningar företagits och planer 
upprättats af trenne hos Hushållningssällskapet anstälde ingeniörer 
med skilda arbetsdistrikt, hvilka planer, omfattande tillsammans 
en areal af 466,059 qvadratref, kostnadsfritt tillhandahållits länets 
jordbrukare. Dessa undersökningar hafva från och med år 1885 
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öfvertagit8 af en statens landtbruksingeniör, till hvilken dag
traktamente utgått från af Landstinget för ändamålet beviljadt 
anslag. I följd häraf har ett mera rationelt jordbruk börjat all
männare bedrifvas, och dess idkare sorgfälligare beflitat sig om 
ett intensivt sådant, hvarförutom odlingsföretag af såväl mindre 
som större omfattning inom flertalet af länets kommuners om
råde utförts, allt vittnande om jordegarnes synnerliga bemödande 
för vinnande af nödig utkomst. 

För boskapsskötselns framåtskridande har under de förflutna 
fem åren från Hushållningssällskapets sida arbetats med synnerlig 
kraft och framgång. Så har till kreatursafvelns förbättrande af 
sällskapet införskrifvits utländska rasdjur af angler-, holländsk 
och yorkshireras, som å offentliga auktioner till kreatursegare i 
länet försålts, och i väsentlig mån bidragit till boskapsrasernas 
förbättrande. Ett enskildt stamholländeri, i hvilket Hushållnings
sällskapet varit aktieegare, har under perioden fortsatt sin verk
samhet till spridning i länet af ayrshiredjur. Derjemte har säll
skapet utlemnat åt ladugårdsegare räntefria lån till inköp af 
rastjurar. Ladugårdsskötseln har också börjat omfattas med 
ett allmännare intresse, ådagalagdt derigenom, att ändamålsen-
ligare ladugårdsbyggnader uppförts och en rikare utfodring jemte 
en Borgfälligare skötsel egnats de förbättrade ladugårdsbesätt
ningarna. 

Till mejerihandteringens utveckling har Hushållningssäll
skapet verkat genom att använda biträde af såväl statsagronom 
som enskild mejerist, i ändamål att inom länet sprida känue-
dom om en förbättrad mjölkhushållning och om anordnande af 
mejerier, hvarförutom en länsmejerska varit anstäld för att med
dela praktisk undervisning i förbättrad smör- och ostberedning. 
Till spridande af enahanda kunskap har jemväl mejeriskola 
varit anordnad vid Högbo bruk samt derefter vid Hammarby 
och vid Storvik, från hvilka skolor årligen utgått såväl full
ständigt utbildade mejerskor som elever, för att antingen i egna 
hem eller i tjenst hos andra göra användning af förbättrade 
metoder i ladugårdsskötsel och mjölkhushållning. Alla dessa 
åtgärder hafva hvar och en i sin mån icke oväsentligen bidragit 
till att utbreda kunskap om en ändamålsenlig ladugårdsskötsel 
och mjölkhushållning samt verkat till befrämjande af ettordnadt 
mejeriväsendes genomförande. Vid femårsperiodens utgång funnos 
i länet 17 mejerier i verksamhet, och några voro under an
läggning. 

Hästafveln i länet har under femårsperioden gått betydligt 
framåt. Dertill hafva bidragit årligen återkommande premieringar, 
till hvilka ej mindre staten än ock Hushållningssällskapet och 
Landstinget anslagit medel. I ändamål att införa förbättrade 
hästraser har derjemte Hushållningssällskapet på skilda orter 
inom länet haft utplaserade såsom beskällare 4 hingstar, 2 af 
norsk och 2 af ardennerras, hvilka af stoegare i länet synner
ligen flitigt anlitats. I samma syfte hafva genom sällskapet in
förskrifvits och inom länet försålts 1 hingst och 6 stoföl af ar
dennerras. I vård och skötsel af hästar hafva ock märkbara 
framsteg gjorts. Jemväl härtill har Hushållningssällskapet bi
dragit genom att årligen bekosta utbildande af skickliga hof-
slagare och hästskötare vid Veterinärinstitutets hofslagareskola i 
Stockholm, och vid Allmänna Nordiska hästskötareskolan. I 
samma mån vigten och betydelsen af en förbättrad häst- och 
boskapsskötsel gjort sig gällande, har ock behofvet af läkarevård 
för husdjuren gjort sig kännbart. För att fylla detta behof hafva 

ock Landsting och Hushållningssällskap verkat genom att anställa 
och aflöna 6 distriktsveterinärer inom länet. 

Trädgårdsskötseln har under femårsperioden gjort betydliga 
framsteg. Intresset för densamma har hos allmogen väckts och 
underhållits genom hos Hushållningssällskapet anstälde trenne 
länsträdgårdsmästare, hvilkas biträde kostnadsfritt reqvirenter 
inom länet tillhandahållits, och hvilka så flitigt anlitats, att alla 
reqvisitioner på långt när ej kunnat fullgöras. Sällskapet har 
dessutom beviljat bidrag till anordnande af folkskoleträdgårdar 
och till anskaffande af träd och buskar till desamma, hvilka 
understöd torde få anses hafva icke ringa del i det inom länet 
städse växande intresset för trädgårdsskötsel och trädplantering. 

Biskötseln har under femårsperioden tilldragit sig mer upp
märksamhet än tillförene. Bigardar äro numera, åtminstone 
inom provinsen Gestrikland, icke sällsynta. För biskötselns 
framsteg har Hushållningssällskapet verkat genom att bekosta 
underhåll af elever från länet vid biskötareskolan i Bie samt 
derefter anordna egen dylik skola för länet, hvarjemte varit an
stäld en särskild kringresande undervisare, som flitigt anlitats. 
Sällskapet har dessutom gratis utdelat bisamhällen till för saken 
intresserade folkskollärare. 

Kännedom och bruk af matnyttiga svampar har alltmera 
under de senare åren spridts bland länets inbyggare, hufvudsak-
ligen genom den hos Hushållningssällskapet anstälde kringresande 
undervisaren, som särskildt vid folkskolorna sökt verka för en 
allmännare kunskap om och användning af detta i så långa 
tider okända och försmådda näringsmedel. 

C) Skogshushållning och D) Rofdjurs utödande. Till hvad 
de af Styrelsen öfver skogsväsendet årligen afgifna berättelserna 
angående dessa ämnen innehåller, torde beträffande detta län, 
hvars skogbärande mark uppgår till närmare 1,400,000 hektar, 
få anföras, att skogsskötseln inom åtskilliga trakter, sedan skogen 
der erhållit högre värde, börjar tillvinna sig uppmärksamhet äfven 
bland allmogen, så att afverkningen, om den än fortfarande be-
drifves i en högst betydlig utsträckning och såsom det vill synas 
vida öfver skogens produktionsförmåga, dock på en del ställen, 
enligt de större skogsegarnes föredöme, ordnas på ett sådant sätt 
att skogens återväxt befrämjas. Under de senaste åren har äfven, 
i anseende till de jemförelsevis låga virkesprisen samt antagligen 
jemväl till följd af den för Norrland bildade exportföreningens 
inflytande, skogsafverkningen blifvit i någon mån inskränkt. Med 
undantag af länets vestliga socknar samt de större brukens skogar 
är ock timmertillgången numera ganska knapp, hvarför, oaktadt 
de tryckta prisen på kol, kolning synnerligast i de trakter, som 
genomskäras af stambanan, bedrifvits i stor skala, dervid visser
ligen i allmänhet blott skadadt virke tillgodogjorts, men under
stundom ock yngre växande skog tillgripits. Ensamt inom tre 
socknar af Södra Helsingland har Skogens kolaktiebolag under 
femårsperioden uppköpt 215,657 läster kol till ett pris af 5-28 à 
6-62 kronor lästen. 

För meddelande af råd och upplysningar samt eljest erfor
derligt biträde i hvad som tillhör en förbättrad skogshushåll
ning, äfvensom för hållande af populära föredrag i särskilda 
socknar om det för orten ändamålsenliga skogshushallningssätt, 
har en statens skogsingeniör, hvars dagtraktamente af Hushåll
ningssällskapet betalats, varit på reqvisition dels af Hushållnings
sällskapet, dels af enskilde anlitad; och har denna tjenstemans 
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verksamhet under femårsperioden haft den utsträckning, som i 
nedanstående tabell angifves: 

Upprättande eller revision af 
husballningsplaner, anord-

Förrättnings- Förrättnings- n a n d e a f hyggen, g»ll-
ställen. dagar. "'"g. »kogsodling och 

plantskolor. 
Hektar. 

Härförutom har under det sista året af perioden blifvit af 
Hushållningssällskapet anstäld en särskild person för att lemna 
undervisning i sättet för insamlande af skogsfrö. 

Till bibringande af färdighet och insigt i kolning, som, med 
hänsyn till den betydande bruksrörelsen härstädes, är af fram
stående vigt, har, likasom fyra föregående år, på bekostnad af 
Jernkontoret och Hushållningssällskapet gemensamt under tre år 
af ifrågavarande femårsperiod en kolareskola varit i verksamhet. 
I hvarje undervisningskurs, som fortgått omkring nio veckor 
höstetiden, hafva sexton elever deltagit; och afsigten är att fram
gent, så länge anslag från Jernkontoret kan påräknas, meddela 
dylik undervisning å omvexlande ställen inom länet. 

Skogseldar af större betydenhet hafva icke under perioden 
förekommit vidare, än att en år 1883 öfvergick ej ringa skogs
vidder j Ljusdals socken äfvensom en mindre del af Gränings-
vallens kronopark. De skogseldar, som 1881 utbröto å Ramsjö 
kyrkoherdeboställe, kronoparken Hammyrberget samt de all
männa skogarne i Hamra kapellag hade endast föga utbredning. 

Allmänna skogar förefinnas inom länet till nedanstående 
antal och ytvidd, nemligen: 

Hektar. 

18 kronoparker 64,530-l2 

24 skogar till indragna boställen 7,636"89 

55 ecklesiastika boställsskogar 21,256'62 

2 grufve- och bergslagsallmänningar 5,179'Î8 

2 häradsallmänningar (eller s. k. besparingsskogar).-.. 36,516'70 

101 135,120n 

Af dessa äro 79 stycken, innehållande 41,904-20 hektar, till 
ordnad hushållning indelade. 

Från de allmänna skogarne i länet hafva, förutom mellan 
70 och 80 tusen kronor till de ecklesiastika boställenas skogs
fond och presterskapets löneregleringsfond, till statsverkets skogs
medel under femårsperioden influtit 513,729 kronor 33 öre eller 
i medeltal årligen 102,745 kronor 86 öre. 

De större rofdjuren äro numera ganska fåtaliga. En
dast för 4 björnar och 4 lodjur hafva under perioden skott-
premier uttagits. De smärre rofdjuren synas deremot, oaktadt 
skottpenningar för deras dödande till ganska ansenliga belopp 
blifvit utbetalda, dock ej förekomma i mindre antal än till— 
förene. Skottpenningarna, hvilka, utöfver den belöning, som 
enligt jagtstadgan bestås, utgå af Landstingets och Hushållnings
sällskapets medel till hälften för hvardera, hafva de fyra första 
åren af femårsperioden utgjort 3 kronor för räf, örn, berguf 
äfvensom dufhök och 15 öre för korp och kråka, samt 1885 3 
kronor för räf, 2 kronor för ofvannämnda roffogelslag och 15 öre 

för korp och kråka. Summan af de under åren 1881—1885 
utbetalda skottpenningarna uppgår till 17,128 kronor 50 öre eller 
i medeltal årligen 3,425 kronor 70 öre. 

E) Bergs- och bukshandtering samt F) Fabriker och handt 
verk. Malmproduktionen inom länet har utgjort: 

och har således varit i ott nästan oafbrutet aftagande, hvilket 
synes härleda sig af en minskad malmtillgång i grufvorna â 
grufFältet inom Torsåkers socken i Gestrikland. 

Inom Skogs socken af Södra Helsingland hafva visserligen 
flere jernmalmsanledningar blifvit inmutade, och försvarsarbeten 
verkställas fortfarande å en del af dem, men malmen synes vara 
för fattig och hafva för ringa utsträckning och djup för att 
grufdrift med fördel skall kunna ega rum. För erhållande af 
mutbevis hafva ock blifvit anmälda dels en jernmalmsfyndighet 
i Forsa socken af Norra Helsingland, dels åtskilliga koppar-, 
nickel- och silfveranledningar i Vestra Helsingland, utan att 
likväl någon vidare åtgärd sedermera förekommit. För tillgodo
görande vid rödfärgsberedning af vidsträckta myrmalmsfyndig-
heter i Jerfsö och Färila socknar, har ett stort antal mutbevis 
uttagits och kostsamma fabriksbyggnader å stället uppförts för 
bedrifvande af tillverkningen, hvilken dock såsom förlustbrin-
gande numera blifvit öfvergifven. 

Förutom från ofvannämnda gruffält erhålles malmen till den 
ansenliga jern- och ståltillverkning, hvilken inom länet eger rum, 
hvad beträffar de flesta jernverken inom Gestrikland, från grufvor, 
belägna i Kopparbergs och Vestmanlands län, och hvad jern
verken inom Helsingland angår, hufvudsakligen från Dannemora 
stora jernmalmsfält. 

Som af nedanstående tabell öfver brukens tillverkningar 
framgår, har tackjernsproduktionen under perioden varit i det 
närmaste konstant och hållit sig vid omkring en och en tredje
dels million centner. Denna produkt har antagligen till allra 
största delen blifvit inom länet förädlad till stål, stångjern och 
manufakturvaror. Af dessa produkter hafva bessemerstål samt 
de tillverkningar, som i tabellen upptagas under rubriken »red
skap», hvilken senare äfven omfattar ringar och axlar till jern-
vagnshjul och maskiner, varit stadda i en rask utveckling, såväl 
i qvantitativt som qvalitativt hänseende. 

Med nuvarande fullständiga jernvägsförbindelser inom länet 
har det ej mött någon större svårighet för bruksegarne att fylla 
det kolbehof, som egna skogar ej kunnat lemna, men utanjern-
vägarne hade en så stor årlig tillverkning icke kunnat åstad
kommas eller uppehållas. 

Isynnerhet under de sista åren af femårsperioden har det 
för bruksegarne varit ytterst svårt att med tillfredsställande vinst 
kunna afyttra sina tillverkningar, ty ej blott de erbjudna prisen 
hafva varit låga, utan fordringarna på produkternas renhet hafva 
äfven varit öfverdrifna, hvarför anledning finnes till det antagande, 
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Jern-, gjutgods-, stål- och manufakturtillverkningen. 

att bergverks- och bruksrörelsen inom länet de senare åren 
lemnat bruksegarne en jemförelsevis ringa behållning. 

Åtskilliga hyttor och bruk i Gestrikland samt Norra Hel-
singland hafva ock med anledning häraf blifvit nedlagda, men 
vid andra åter hafva anordningar för ökad tillverkning vid
tagits, såsom vid Iggesunds bruk, der ytterligare en masugn 
blifvit uppsatt, och vid Norr-Ljusne bruk, hvarest ett stång-
jernsvalsverk uppförts jemte sju smälthärdar, äfvensom vid Sand
viken, der de nyaste inrättningar nu förefinnas till mångfaldig 
förädling af jern och stål, vid Forsbacka, som under perioden 
i väsentlig mån utvecklat sin tillverkning af landtbruksredskap, 
och vid det till Dannemoraverken hörande Gysinge bruk, der 
Lancashiresmide under perioden blifvit infördt. 

Antalet arbetare, använda vid bergverks- och bruksrörelsen, 
inhemtas af nedanstående tabell: 

Sågverks- och trävarurörelsen är fortfarande den industri, 
som intager främsta platsen inom länet, hvarest flere af landets 
mest betydande sågverk äro förlagda; och det härifrån utgångna 
virket anses i allmänhet vara af synnerligt god beskaffenhet. 

Der vattensågar förr varit i bruk, hafva de alltmer blifvit 
utbytta mot ångsågar. Så har vid Ljusne sågverk en ångsåg 
med sexton ramar och fem kantverk uppförts, och vid den till 
förminskande af frakt-, tillverknings- och magasineringskost-
naderna företagna förflyttningen af Bergviks och Ala bolags såg
verk från Bergvik invid Ljusne elf till Ala, som är beläget in
vid hafvet, har der anlagts en ny ångsåg med åtta ramar och 
tre kantverk, hvarvid alla den senaste tidens förbättringar i de 
tekniska anstalterna iakttagits. 

Fabriksindustrien i egentlig mening är dereiuot med få 
undantag föga utvecklad och har, likasom under näst föregående 
femårsperiod, haft att kämpa mot ogynsamma förhållanden. 
Dock visar sig, såsom af nedanstående tabell synes, en tillök— 

K. MajUs Befallningshafvandes femårsberättther t&81 -t88ä. (iefiebarys lät 

ning såväl i fabrikernas antal som i deras tillverkningsvärde 
under de två senare åren af perioden: 

Handtverkerierna hafva lidit af samma tryckta konjunk
turer som fabrikerna och befinna sig i följd deraf på ungefär
ligen samma ståndpunkt, som under föregående period. Nedan
stående tabell visar antalet handtverkare, af dem använde ar
betare, och erlagd bevillning under periodens särskilda år: 

Såsom husslöjd till afsalu har linneväfnad inom Helsing-
land förr idkats i betydande omfattning, och linodlingen intog 
då derstädes en framstående ställning, så att linet från t. ex. 
Edänge ni. fl. byar i Ljusdal var eftersökt för sin utmärkta be
skaffenhet. Numera, sedan hafren allt mer utträngt linet från 
åkern, har ock liuneväfnadsindustrien gått tillbaka. Ännu under 
ett år af nästföregående period tillverkades öfver tre millioner 
fot linneväfnader. För länet i sin helhet saknas visserligen nu 
uppgift om produktionen, men det är dock kändt, att inom den 
del af länet, der linindustrien bäst bibehållit sig, eller Vestra 
Helsingland, år 1885 ej tillverkades mer än omkring 250,000 fot 
linneväfnader. 

För att befordra slöjdskicklighet hafva Hushållningssällskapet 
och Landstinget under en följd af år vidtagit rätt afsevärda åt
gärder genom anordnande af slöjdkurser, kringresande under-
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visare, understöd för inhemtande af undervisning vid tekniska 
skolan i Stockholm och slöjdlärareinstitutet å Näs m. m. Det 
är all anledning antaga, att dessa åtgärder i sinom tid skola 
utöfva inflytande till höjande af husslöjden i länet, och i vissa 
grenar, såsom t. ex. korgflätning, har en sådan inverkan redan 
visat sig, i det att landtmännen numera förfärdiga korgar till 
eget behof. 

Fisket är för länets, invid dess långsträckta kust bosatta 
befolkning af ganska mycken vigt, och är det isynnerhet ström
mingsfisket, som der utgör en afsevärd näring. 

För att genom införande af ändamålsenligare redskap be
reda fiskrarne något rikligare fångst och bättre vara, än som 
erhålles med de äldre strömmingsskötarne, har, på bekostnad 
dels af staten, dels af Hushållningssällskapet, sedan 1882 försök 
med drifgarnsfiske egt rum å djupare vatten, der större ström
ming vinnes än på de grundare vattnen närmare kusten, hvarest 
fisket förr bedrifvits. Som drifgarnen dock äro ganska dyrbara 
redskap, har deras användande ej ännu kunnat ernå någon större 
utbredning bland den i allmänhet fattiga fiskarebefolkningen, 
men för att underlätta anskaffande af nämnda redskap har Hus
hållningssällskapet anslagit medel, hvaraf räntefria lån till fiskare 
utlemnas för inköp af drifgarn. Likaså har Hushållningssäll
skapet bekostat undervisning i förbättrade metoder vid ström
mings saltning, för att dymedelst införa ett beredningssätt, hvari-
genom varan får ökadt värde och vidsträcktare marknad. 

A fisklägena Bönan och" XJtvalnäs invid Geflefjärden äro 
smärre rökerier inrättade för rökning af strömming. 

Värdet af fiskad strömming utgjorde år 1881 228,906 kronor, 
år 1882 287,713 kronor och år 1883 258,166 kronor. År 1884, 
då antalet fiskare uppgick till 869 med båtar och redskap till ett 
värde af 420,058 kronor, fiskades, förutom 413,138 valar ström
ming till fiskrarnes eget behof, 16,940 tunnor till insaltning, 
värderade tillsammans till 211,987 kronor. Påföljande år 1885, 
då fisket dock var mindre gifvande, egnade sig deråt 803 fiskare 
å 80 fisklägen med båtar och redskap af 413,070 kronors värde; 
och erhöllos 14,382 tunnor strömming till ett värde af 182,219 
kronor. 

I betydelse närmast strömmingsfisket ställer sig laxfisket vid 
kusten och i elfvarna. Från länets fem laxodlingsanstalter ut
planteras tid efter annan laxyngel, hvaraf 270,000 stycken år 
1885 utsläpptes i Ljusne elf. Laxfiskena i nedre delen af elfven 
vid Ljusne gåfvo nämnda år 144,400 <& lax, värderad till 50,540 
kronor. Invid kusten och i elfvarnas mynningar, der fisket 
samma år bedrefs med 190 storryssjor och 105 laxnät, värda 
35,940 kronor, fångades 2,661 laxar, vägande 45,968 &, vär
derade till 17,876 kronor. Föregående år 1884, då 166 stor
ryssjor användes, var fångsten 2,588 laxar af tillsammans 47,000 
•tlis vigt och 19,428 kronors värde. 

A) Landkommtmikationer. Sedan norra stambanan den 15 
september 1880 blifvit öppnad till Ljusdal, fullbordades under 
år 1881 alla å banan återstående arbeten till Ange station i 
Medelpad, så att banan den 16 september sistnämnda år kunde 
dit öppnas. De stationer inom Gefleborgs län norr om Ljusdal, 
som då blefvo för allmän trafik tillgängliga, voro: Hennan, Ram-

Ä holmen Tuppen, nära Söderhamn, har blifvit anlagdt ett 
laxrökeri, der rökningen sker efter samma metod, som i Hal
land och Blekinge. 

Vid kusten af Norra Helsingland är sikfisket, som ock be-
drifves vid länets kuststräcka, i öfrigt understundom temligen 
gifvande. 

Fisket i insjöarne, af hvilka åtskilliga äro ganska fiskrika, 
drifves ej såsom egentlig näring och vårdas i allmänhet ej såsom 
sig borde, i det olaglig, fisket förödande redskap ofta användes. 
För uppsigten å fiskestadgandenas efterlefnad finnas emellertid 
fiskeriuppsyningsmän i de flesta socknar anstälde, genom hvilka 
dylika Tedskap tid efter annan tagas i beslag, hvarjemte en 
fiskeriöfveruppsyningsman af Hushållningssällskapet aflönas, för 
att på reqvisition meddela råd och upplysningar samt vidtaga 
de anordningar, som till fiskets båtnad kunna erfordras. Genom 
fiskeriöfveruppsyningsmannens försorg hafva ock i en del sjöar och 
vattendrag syren eller risvasar å fiskens lekplatser blifvit utsatta 
samt åtskilliga fiskslag, såsom gös, röding med flere, utplan
terade. 

Jagt, som förr utgjorde en vigtig binäring för befolkningen 
i Helsingland, hvarifrån den dels skjutna, dels ock hufvudsak-
ligast med snaror fångade skogsfogeln vintertiden i de allmänt 
kända fogellassen forslades till Stockholm och södra orterna, har 
numera såsom näring upphört och idkas föga annat än till tids-
fördrif eller vederqvickelse. Rättigheten att utsätta finare giller 
och snaror har, hvad detta län beträffar, upphört i följd af nå
diga kungörelsen den 5 juni 1885; och hafva, enligt nådig kun
görelse den 29 maj samma år, årskalfvar efter elg blifvit helt 
och hållet fridlyste under åren 1885—1887, äfvensom elg i öf
rigt, med undantag endast af tiden från och med den 16 till 
och med den 30 september. 

Trädgårdsskötsel börjar att dels såsom binäring, dels äfven, 
för åstadkommande af större prydlighet invid bostäderna, till
vinna sig ökad uppmärksamhet, oaktadt de hinder, som klimatet, 
synnerligast i de norra delarne af länet, uppställer. De af Hus
hållningssällskapet aflönade kringresande undervisarne i denna 
näringsgren synas blifva alltmer anlitade, och till anläggande 
af skolträdgårdar vid folkskolor har årligen lemnats bidrag. 

Äfven för biskötsel har under de senare åren intresse börjat 
visa sig, och Hushållningssällskapet har bekostat ej allenast sär
skilda undervisningskurser i denna handtering, utan ock en kring
resande undervisare, att på reqvisition lemna råd och upplys
ningar åt biegare. 

I öfrigt kunna såsom binäringar anföras: timmerdrifning, 
körslor, koluing, klensmide, qvarnstensbrytning, stenhuggeri och, 
i Ryggskogs by inom Los socken, tillverkning af brynen. 

Bränvinsbränning har under perioden ingenstädes inom länet 
egt rum. 

sjö och Mellansjö, ofvan hvilken senare station banan vid norra 
ändan af Vestra Hedsjön inkommer i Medelpad. Från Ljusdals 
station på 440 fot öfver hafvet höjer sig banan till Hennans 
station vid 710 och Ramsjö station vid 707 fots höjd, hvarefter 
jernvägen, innan den hinner Mellansjö station, som är belägen 
på 1,067 fots höjd, uppnår sin högsta punkt, som ligger 1,112 

4. Kommunikationsanstalter och varubyten. 
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Tab. Litt. A. Persontrafiken å Norra stambanan inom länet. 

fot öfver hafvet. De stationer, som under föregående femårs
period förefunnos å stambanan inom länet, hafva under nu före- i 
varande period förutom med de tre ofvannämnda, norr om Ljusdal i 
belägna, tillökats med Simeå hållplats mellan Vallsta och Kar- i 
sjö, Tallåsens station närmast norr om Ljusdal samt Nybo håll- i 
plats mellan Hennan och Ramsjö. I sitt fullbordade skick 
genomlöper nu stambanan länet på en sträcka af 23-7 5 mil. ] 

Efter det nådig proposition till 1883 års Riksdag aflåtits om ( 

anslag till åstadkommande af en statsbana från Kilafors genom \ 
Söderhamns stad, beslöt Riksdagen, att den Söderhamns jern-
vägsaktiebolag tillhöriga jernvägen emellan Söderhamn och sjön 
Bergvikens östra strand skulle för statens räkning inköpas och 
till staten afträdas den 1 november 1885 mot ett kontant pen
ningebelopp af 400,000 kronor och eftergift såväl af hvad vid 
jernvägens afträdande till staten återstode oguldet af det bolaget 
beviljade statslån, beräknadt till 291,763 kronor 50 öre, som 
ock af bolagets skyldighet att återgälda anläggningskostnaden 
för den korta bibanan från Kilafors till sjön Bergvikens strand; 
att gilla de vilkor och förbehåll, som Stadsfullmägtige i Söder
hamn fäst vid sitt beslut, att emot ett bidrag af 150,000 kronor 
öfverlåta till staten all den mark inom staden från vestra ego
gränsen till Stugsundet, som för statsbanan erfordrades; att denna 
jernväg skulle ombyggas till bredspårig och utsträckas på ena 
sidan från Bergvik till Kilafors station å stambanan och å 
den andra från Söderhamn till Stugsundet; samt att bevilja 
för berörda ändamål ett sammanlagdt belopp af 3,847,000 
kronor. 

Det med betydliga och opåräknade svårigheter förenade ar
betet å denna bana bedrefs derefter med sådan skyndsamhet, 
att, sedan hälften af banans längd från Kilafors till Bergvik den 
15 december 1885 öppnats för allmän trafik, vid femårsperiodens 
slut den 36 kilometer långa jernvägen med sina stationer vid 
Landa, Bergvik, Myskje, Kinstaby, Söderhamn och Stugsund i 
det närmaste var färdig och några månader derefter kunde i sin 
helhet för trafik upplåtas. 

Vidare har uppå nådig proposition 1885 års Riksdag anslagit 
ett belopp af 4,623,300 kronor till byggande af en omkring sex 
mil lång bredspårig statsbana mellan Ljusdals station och Hu
diksvalls stad på vilkor i öfrigt, att af staden och Hudiksvalls c 
trävaruaktiebolag erbjuden upplåtelse af för banan erforderlig g 
mark och af flottleden mellan Hybosjön och sjön Gryttjen 
kommer till stånd, samt att Hudiksvalls jernvägsaktiebolags 
jernväg mellan Hudiksvall och Näsviken med alla tillhörigheter 
i fast och lös egendom för statens räkning inköpes, att tagas i 
besittning den 1 november 1887 mot en af ofvannämnda anslag 
utgående köpeskilling, som, inberäknadt eftergift af den oguldna 
delen, 185,677 kronor 97 öre, af det bolaget beviljade statslån, 
skulle utgå till 536,488 kronor 15 öre. 

Efter fullbordande af denna bana, som beräknats kunna 
öppnas för allmän trafik år 1888, synes länets behof af stats
baneförbindelser vara för en längre tid tillgodosedt. 

Länets enskilda jernvägar hafva under perioden ökats med 
Gefle—Ockelbo jernväg af 38 kilometers längd, å hvilken bana 
arbetet, utan statsunderstöd, påbörjades med år 1883 och full
bordades 1884, då banan med sina fem stationer vid Strömsbro, 
Abyggeby, Oslättfors, Råhällan och Kolforsen öppnades för all
män trafik, som uppehållits af Uppsala—Gefle (Uppsala—Margrete-
hills) iernvägsbolag. 

Den Ockelbo jernverk tillhöriga, från grufvor i Dalarne le
dande, smalspåriga Vintjerns jernväg har inom Gefleborgs län 
under perioden blifvit förlängd till Jädraås station och återstår 
således nu föga mer än en mil, innan denna bana uppnår sin 
tillämnade ändpunkt vid Ockelbo station å stambanan. 

Vid de särskilda stationerna å den del af stambanan, som 
löper genom länet, hafva person- och godstrafiken samt trafik-
och andra inkomster under perioden utfallit såsom nedanstående 
tabeller Litt. A och Litt. B utvisa. 

För de enskilda jernvägarne inom länet hafva inkomster 
och omkostnader samt behållning under periodens särskilda år 
gestaltat sig på sätt af följande sammanställningar framgår: 

Gefle—Dala jernväg. 
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Tab. Litt. B. Godstrafik och inkomster på Norra stambanan inom länet. 

manna landsvägar och häradsvägar, som vid förra periodens slut 
tillsammans utgjorde en längd af 129-s mil, intill utgången af 
1885 ökats till 133-73 mil, hvaraf 78-43 mil landsvägar och 
55-3o mil häradsvägar. 

Den betydliga minskning, som tabellen vid jemförelse med 
förhållandet under näst föregående period visar i fråga om 
sockenvägar samt städernas vägar, är blott skenbar och föran-
ledes deraf, att åtskilliga vägsträckor, hvilka förr upptagits så
som sockenvägar, här blifvit uteslutna såsom varande endast 
by- eller enskilda vägar. 

Kostnaden för anläggning af nya vägar samt omläggning 
eller väsentlig förbättring af äldre har under perioden uppgått 
till 54,381 kronor 39 öre, hvaraf såsom bidrag af statsmedel 
erhållits 20,430 kronor. 

Bland de vägbyggnadsarbeten, som under perioden blifvit 
verkstälda, må här anföras: 

anläggning af ny samt utvidgning af äldre väg från närheten 
af Ramsjö kyrka till Ramsjö station, med statsbidrag af 6,000 
kronor; 

omläggning af en del af landsvägen genom Jerfsö socken 
förbi Skästra och Skredviks byar till Färila sockens gräns i 
närheten af Sjövesta, med ett statsbidrag af 13,000 kronor; 

förbättring af allmänna landsvägen inom Ljusdals socken 
från Ljusdals jernvägsstation till gränsen mot Färila socken, 
med ett statsbidrag af 1,430 kronor; 

förbättring af närmare en mils vägsträcka i Ockelbo socken; 
omläggning och utvidgning af den s. k. Ljusnevägen i Söder-

ala socken, hvarigenom den särdeles branta Renskallabacken och 
förutvarande skarpa vägkrökningen kunnat undvikas; samt 

byggnad af stenbro med jernräck öfver Ljusne elf vid Jerfsö 
kyrka för en kostnad af 110,369 kronor 80 öre, hvaraf staten 
utöfver de vägbyggnadsanslag, som i tab. N;o 2 flouas angifna, bi-

Söderhamn—Bergvikens jernväg med ångbåtsled till 

Kilafors. 

Ar. Inkomster. Omkostnader. Behållning. 

1881 300,63637 201,207-01 99,42936 

1882 368,820-83 219,143-89 149,676-94 

1883 349,631-89 217,234-91 132,39648 

1884 338,756i7 196,366-45 142,389-74 

1885 319,353-57 190,089-07 129,264-50 

Hudiksvalls—Näsvikens jernväg med ångbåtsled till 
Delsbo. 

År. Inkomster. OnAoitatta Behållning. 

och amortering. " 

1881 186,164-is 130,191-80 55,972-33 

1882 193,328-58 142,118-41 51,210-1» 

1883 187,121-59 137,369-38 49,752-21 

1884 149,651-51 108,457-28 41,194-23 

1885 161,653-67 120,143-52 41,510-15 

Sandarne—Marmens jernväg. 

År. Inkomster. Omkostnader. Behållning. 

1881 202,599 132,791 69,808 

1882 209,396 139,581 69,815 

1883 171,540 109,692 61,848 

1884 200,704 91,240 109,464 

1885...., 203,789 98,874 104,915 

Från Vintjerns—Jädraås jernväg hafva uppgifter angående 
trafiken icke inkommit. 

Hvad beträffar de allmänna vägarne och skjutsningen lemnar 
tabell Nio 2 föreskrifven redogörelse. Deraf framgår, att all-
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dragit med 40,000 kronor, Ljusne elfs flottningsförening med 
20,000 kronor och Jerfsö sockens väghållningsskyldige med 50,369 
kronor 80 öre. 

Vägarne befinna sig öfverhufvud taget i tillfredsställande 
skick och den af Landstinget beslutade ordning för vägunder
hållet, medelst allmän grusning på hösten i förening med till
fällig påfyllning af väglagningsämnen i mån af behof under 
andra årstider, har fortfarande befunnits lämplig. 

Vägpenningar uppbäras numera ingenstädes inom länet, och 
med afseende å tro- samt färjpenningar gäller hvad i före
gående femårsberättelse anförts; dock har numera färjningen 
öfver Ljusne elf vid Jerfsö kyrka upphört, sedan ofvannämnda 
bro derstädes blifvit fullbordad och för trafik öppnad. 

Skjutsanstalternas antal har, såsom af tabell N:o 2 in-
hemtas, under perioden minskats med tvenne eller från 46, som 
antalet var vid periodens början, till 44 stycken, och antalet 
från dessa anstalter utgångne hästar, som, kronoskjutsar inbe
räknade, under perioden 1876—1880 utgjorde 203,583 eller i 
medeltal 40,717 stycken, har för här ifrågavarande femårsperiod 
nedgått till 110,524 eller i medeltal 22,105 stycken, hvilket för
hållande visserligen har sin hufvudsakliga orsak deruti, att de 
resande begagna sig af de alltmer utvidgade jernvägsförbindel-
serna, men i någon mån äfven torde föranledas deraf, att, i an
seende till den höga skjutslegan, ganska många vägfarande finna 
det med sin fördel förenadt, att för resor mellan städerna och 
orter, dit jernvägsförbindelser ej finnas, anlita i städerna befint-
lige åkare. 

Skjutsentreprenadbidragen, hvilka till ena hälften utgå af 
statsmedel och till den andra hälften erhållas genom uttaxering 
hos skattskyldige inom länet, i öfverensstämmelse med Stadgan 
angående skjutsväsendet den 31 maj 1878, hafva vid de sär
skilda skjutsanstalterna utgjort nedanstående belopp, under det 
att skjutslegan derstädes varit faststäld såsom följer: 

Skjutsentreprenadbidragen hafva således de tre senare åren 
af perioden minskats med 10,792 kronor för år. 

Till de 7 postkontor och 49 poststationer, som förefunnos 
vid åtgången af är 1880, hafva under senast tilländagångna 
femårsperiod tillkommit ytterligare 12 poststationer, nemligen: 
Hennan, Jättendal, Jädraås, Landa, Mellansjö, Oslättfors, Reng-
sjö, Råhällan, Stocka, Strömbacka, Strömsbro och Abyggeby, 
hvarigenom antalet postanstalter inom länet uppgår till 68 
stycken. 

Länets telegrafstationer, som vid förra periodens slut upp-
gingo till ett antal af 30 stycken, hafva intill utgången af år 
1885 ökats till 36, deruti inberäknade de till jernvägarne hö
rande telegrafstationer. 

Telefonförbindelser, som de första åren af här ifrågava
rande femårsperiod började att anläggas inom länets städer och 
dem närmast angränsande orter, hafva sedermera vunnit en högst 
betydlig utsträckning. Synnerligast hvad Helsingland beträffar 
kan det sägas, att nästan alla mera betydande platser äro med 
hvarandra genom telefonledningar förenade. Endast få af dessa 
ledningar tillhöra staten. 

B) Sjökommunikationer. Genom nådig resolution den 6 juni 
1884 har utvidgadt hamnområde för Gefle stad blifvit faststäldt; 
och äro förslag till hamnområden för städerna Söderhamn och 
Hudiksvall på nådig pröfning beroende. 

Sedan förutvarande taxor å hamnafgifter i länets städer 
samt å grundpenningar vid lastageplatserna med 1883 års ut-
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gång upphört att vara gällande, har länsstyrelsen med stöd af 
nådigt bref den 7 mars 1884 utfärdat nya, till utgången af år 
1888 gällande hamntaxor för städerna Gefle, Söderhamn och 
Hudiksvall samt för lastageplatserna Källskär och Sandarne i 
närheten af Söderhamn, Nyhamn samt Fäbodevall och Ljusne 
hamn i Söderala socken, Sunnäs i Skogs socken, Enånger i 
socknen af samma namn, Iggesund och Snäckmor i Njutångers 
socken, Saltvik i Idenors socken, Stockaviken eller Stockvik i 
Harmångers socken samt Klasviken i Gnarps socken. För den 
i Rogsta socken belägna Arno hamn, hvarest uppbärande af 
hamnumgälder först genom nådigt bref den 30 december 1885 
medgifvits, har hamntaxa ej hunnit under perioden utfärdas. 

Vid Klasviks hamn har den förut befintliga vågbrytaren, 
efter af Lotsstyrelsen den 10 januari 1883 vunnet tillstånd, blifvit 
tillbygd. 

Med afseende å lotsvåsendet samt de förbättringar, som vid
tagits å fyrarne vid länets kust, torde här få hänvisas till Lots-
styrelsens årsberättelser för nu ifrågavarande period, och dertill 
endast omförmälas att fråga blifvit väckt om inrättande af en 
ledfyr å ön Gran utanför Gnarps sockens fastland. 

Följande vattendrag hafva, efter afsyning af de för timmer-
flottning verkstälda byggnader, under perioden blifvit genom 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes utslag för allmänna flott
leder förklarade, nemligen 

det genom Alfta, Bollnäs och Ockelbo socknar flytande 
vattendraget från Grannässjön till nedre ändan af sjön Fantsen ; 

Rästeån inom Jerfsö, Arbrå, Alfta och Bollnäs socknar; 

Milan med dess bivatten från Orsmilen och Mörttjern genom 
Milsjön i Jerfsö socken; 

vattendragen mellan Andsjön och Gällsta sågdain samt mellan 
nedre Grängsjön och Gnarpsån i Gnarps socken; 

Lillans och Telningens vattendrag i Alfta socken från Skala
sjön till Voxna elf; 

Kölsjöån till Ockelbo s. k. sockenallmanning samt Araots 
bruk; 

det genom Harmångers socken flytande vattendraget från 
Södra Holmsjön förbi Ströms bruk till Bottniska viken; 

Skarpan, Gårdsjöån, Hytteboån samt Björnån i Färila 
socken ; 

Annefors och Mossbo vattendrag från Annefors bruk genom 
Alfta och Bollnäs socknar till Voxna elf; 

vattendraget från Nätsjön till Mellanån i Los socken; 
Fångan inom Bjuråkers och Hassela socknar; 
Framängsån och Skansån i Gnarps, Harmångers, Bergsjö 

och Hassela socknar; 
Oppliån till Letsjön i Ljusdals socken; 
Flätens och Mållångens vattendrag i Alfta socken; 
Härån samt Stora och Lilla Ecklingen till Stora såg i 

Delsbo socken; 
Hässja vattendrag inom Ofvanåkers och Alfta socknar från 

Karsbosjön till Voxna elf; 
Gryckåns bivatten inom Färila, Los och Voxna socknar; 
samt medelst gemensamt utslag af länsstyrelserna i Uppsala, 

Vestmanlands och Gefleborgs län 
Dalelfven från gränsen af Kopparbergs län till Elfkarleby i 

Uppsala län. 

C) Sjöfart. Antalet och drägtigheten af länets i in- och 
utrikes sjöfart använda fartyg, hvaröfver närmare redogörelse 
lemnas i nedanstående tabell, har under perioden, vid hvars 
början antalet inrikes gående fartyg utgjorde 122 stycken med 
en drägtighet af 5,398 tons, och de till utrikes sjöfart begagnade 
uppgingo till 86 stycken med 41,264 tons drägtighet, nedgått till 
111 fartyg om 4,647 tons i inrikes sjöfart och 60 fartyg om 
29,029 tons i utrikes sjöfart. 

Bland de landsbygden tillhörande fartygen finnes icke något, 
som idkar utrikes sjöfart. 

Antalet af de i länets tre sjömanshus inskrifne sjöfarande 
inhemtas af följande tabell: 

Såsom i viss mån upplysande i fråga om sjöfarten torde 
här äfven få meddelas, att i hamnafgifter för fartyg i länets 
samtliga hamnar erlagts: 
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Jerfsö socken förekomma derstädes ännu s. k. liqvidationsmöten, 
för hvilka intresset dock alltmer synes aftaga. 

Exporten af trävaror samt jern och stål, som utgöra länets 
förnämsta exportartiklar, har äfven under förevarande period, 
ehuru prisen varit föga gynsamma, fortgått i betydande om
fattning, såsom nedanstående tabell utvisar: 

Export af trävaror samt jern och stål. 

Bland öfriga exportartiklar märkas: från Gefle zinkmalm, 
koppar, svafvel, vitriol och rödfärg samt från Söderhamn pap
persmassa och vissa år tjära. 

Beloppet af de förnämsta importartiklarne, hvilka i all
mänhet äro desamma som omförmälas i nästföregående femårs
berättelse, inhemtas af Kommerskollegii årsberättelser om utrikes 
handel och sjöfart, hvilka derför här åberopas, hvarvid Kungl. 
Maj:ts Befallningshafvande särskildt får påpeka den ansenligt 
ökade importen af artiklarne kaffe, socker, mineralolja, hvete 
och rågmjöl samt tobak. 

Såsom angifvande omfattningen af varuomsättningen, med
delas här nedan den årliga tulluppbörden under perioden, hvar
vid äfven fyr- och båkmedel inräknats. 

Tulluppbörden vid tullkamrarna. 

Rättighet till utskänkning af och minuthandel med spirituösa 
drycker förefinnes ingenstädes å landsbygden; och är dylik rät
tighet i länets tre städer upplåten till för ändamålet bildade bo
lag, i öfverensstämmelse med i detta afseende gällande stadganden. 

Bränvinsförsäljningsafgifternas belopp och fördelning in
hemtas af nedanstående tabell : 

Af utländingar, som undfått tillstånd att i riket idka 
handel, förekommer inom detta län endast 1 i Gefle åren 
1882—1884 och 1 å landsbygden år 1881. 

Ehuru några få personer årligen anmäla sig för att utöfva 
gårdfarihandel, kan dock denna näring numera anses hafva i 
det närmaste upphört, sedan handelsbodar nästan i hvarje mera 
betydande by öppnats. 

Till de torgdagar, som fortfarande hvarje månad hållas vid 
Sandvikens bruk och i närheten af Torsåkers kyrka, har ytter
ligare kommit en dylik torgdag vid Storviks jernvägsstation, 
hvarjemte rättighet raedgifvits att årligen i oktober månad hålla 
en torgdag vid Gysinge bruk för omsättning endast af hemslöjd
alster och landtmannaprodukter. 

Såsom en qvarlefva af de redan för flere år sedan aflysta 
marknaderna vid Knåda i Ofvanåkers socken och Skästra i 

D) Handel. Antalet handlande och deras betjening i länets 
städer och å landsbygden ses af nedanstående tabell, hvaraf 
framgår, att någon mer betydande ändring uti berörda hän
seenden ej under perioden egt rum: 

För trafiken å den inom Forsa socken af Norra Helsing-
lands fögderi anlagda P. A. Tamms kanal hafva afgifterna 
uppgått till: 

Hamnafgifter för varor hafva i städernas hamnar utgjort: 
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5. Kameralförhållanden. 

Sammandrag öfver egendomar, tillhörande inhemska aktiebolag år 1885. 

Med afseende å hemman, lågenheter och stadsjordar samt 
deras taxeringsvärde lemnar tabellen N:o 3 föreskrifven redo
görelse. 

Skatteköp har under perioden egt ruin å tio kronolägenheter, 
hvaraf sju i Ockelbo och en i Ofvansjö socken af Gestriklands 
fögderi samt en i Ramsjö och en i Los socken af Vestra Hel-
singlands fögderi. 

Skatteköpeskillingen för samtliga dessa kronolägenheter har 
uppgått till 100 kronor 22 Öre. 

Två kronotorp i Hamrånge socken hafva dessutom blifvit 
skatteomförda. 

Af fastigheter med Jideikommissnatur, upptagna å tabellen 
N:o 4, finnas inom länet 3 med ett taxeringsvärde af tillsam
mans 1,428,500 kronor, oberäknadt ett penningefideikommiss 
till belopp af 250,000 kronor. 

Såsom tabellen N:o 5 och nedanstående sammandrag deraf 
utvisa, innehafva inhemska aktiebolag egendomar inom detta län 
till ett taxeringsvärde af 20,778,300 kronor. 

De å tabellen N:o 6 angifna egendomar, hvilka tillhöra 
främmande magters undersåtar, äro till antalet 4 med ett 
taxeringsvärde af 528,300 kronor. 

fästes ytterligare genom kungl. resolution på allmogens besvär 
den 29 juni 1752 § 14; och förklarades genom kungl. brefvet 
den 29 november 1753 ändamålet med uddemantalens rotefrihet 
vara: »att de böra taga andel uti knecktebesväret med de in
roterade i socknen», hvarjemte förordnades »det en taxation år
ligen borde ske till rättelse för uddemantalen, att derefter ut
göra deras soldaträttigheter, i brist af persedlarne in natura». 
För kassornas förvaltning faststäldes genom nådigt bref den 19 
december 1791 en instruktion, som, sedan framställningar om 
befrielse från inbetalning till uddemantalskassorna genom nå
diga bref den 1 augusti 1793 och 18 maj 1801 blifvit afslagna, 
förnyades den 7 augusti 1855. Enligt denna senare instruktion 
skall rotevakansafgiften för hel rote, efter markegångstaxan, i 
allmänhet utgöra grunden för uddemantalens årliga afgifter, och 
bestå kassornas tillgångar i utlånta kapital, kontanta behåll
ningar, ofvannämnda årliga s. k. udderöksafgifter samt ränte
medel. Socknens uddemantalskassa förvaltas af två föreståndare, 
hvilka af rotehållarne bland sig utses; och insändas, sedan revi
sion i stadgad ordning egt rum, redogörelser för kassornas ställ
ning årligen till länsstyrelsen, som deröfver låter upprätta ett 
gemensamt bokslut. 

Uddemantalskassornas behållning vid början och slutet af 
här förevarande femårsperiod inhemtas af följande tabell: 

Med afseende å roteringen i detta län förekommer ett undan
tagsförhållande, som i föregående femårsberättelser ej blifvit 
närmare omförmäldt, nemligen att s. k. uddemantalskassor i de 
flesta socknar finnas inrättade, till hvilka vissa uddemantals-
hemman, mot åtnjutande af rotefrihet, erlagt en ursprungligen 
till 50 daler kopparmynt för mantal uppgåeude årlig afgift. 
Denna på 1687 års roteringslängder grundade inrättning stad-

Bevillningen af fast egendom och af inkomst samt för sär
skilda förmåner och rättigheter har uppgått till de belopp, som 
följande tabell angifver: 
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I afseende på de andra förrättningarna, hvilka egentligen 
utgöras af hemmansklyfningar, egoutbyten, skogsdelningar, stängsel-
och vägdelningar m. ni., så hafva 76'4 6 mantal blifvit skiftade 
mellan 693 qvarboende och 158 utflyttade delegare, som dervid 
erhållit 2,750 egolotter eller i medeltal 3 à 4 hvardera; och har 
arealen utgjort 7,324 hektar inrösningsjord och 53,445 hektar 
afrösningsjord med impediment eller tillsammans 60,769 hektar, 
motsvarande något öfver 6 qvadratnymil. Stängsel- och vägdel-
ningarna hafva upptagit en längd, de förra af 45,629 meter och 
de senare af 584,953 meter. 

Kostnaden för under perioden afslutade laga skiften hafva 
utgjort: till landtmätare och gode män 351,207 kronor och öfriga 
beräknade kostnader 274,683 kronor eller tillsammans 625,890 
kronor, hvilket gör 3,539 kronor på mantalet eller 433 kronor 
pr öresland i Gestrikland och 215 kronor pr öresland i Hel sin g-
land. Kostnaderna för de öfriga landtmäteriförrättningarna kunna 
beräknas till ungefärligen 150,000 kronor. 

Under den ifrågavarande femårsperioden har laga skiftes
verket, som varit en kraftig häfstång för jordbrukets höjande 
och befrämjandet af landets uppodling, så framskridit, att inom 
provinsen Gestrikland icke återstå oskiftade mera än omkring 
8 à 10 skifteslag, utgörande högst 30 mantal. Jemväl inom 
Södra Helsingland har största delen af jorden undergått laga 
skifte; men i Norra samt Vestra Helsingland återstår ännu 
mycket oskiftadt och de derstädes särdeles vidsträckta skiftes
lagen, som bestå af hela socknar eller flere byar, utgöra, i an
seende till delegarnes farhåga för dryga skifteskostnader och 
långvarig tidsutdrägt, väsentliga hinder för skiftesverkets fram
gång i dessa orter. 

Antalet af inom länet anstälde, på eget ansvar arbetande 
landtmätare, har under perioden vexlat mellan 19 och 21, som 
det vid 1885 års slut utgjorde. Antalet medhjelpare har ned
gått från 14 till 8. 

För städernas samt kommunernas finanser lemnar Statistiska 
Centralbyrån redogörelse, till hvilken Kungl. Maj:ts Befallnings-
hafvande torde få hänvisa, och i fråga om landstingets in-
homMer on/i utgifter inhemtas upplysning af nedanstående tabell: 

Med afseende å markegchtgssättningen är länet fortfarande 
deladt i tvenne distrikt, nemligen det ena för Gestrikland och 
det andra för Helsingland. 

Under femårsperioden hafva förordnanden till 96 egentliga 
laga skiften och till 589 andra landtmäteriförrättningar blifvit 
meddelade, och hafva 72 laga skiften samt 579 andra förrätt
ningar blifvit afslutade, omfattande de förstnämnde l76-8 6 man
tal med en areal af 15,889 hektar inrösningsjord och 114,628 
hektar afrösningsjord jemte impediment, eller tillsammans 
130,517 hektar, utgörande något öfver 13 qvadratmil, dervid 
982 qvarboende och 375 utflyttade delegare erhållit tillsammans 
2,889 särskilda skiften; utgörande i medeltal 2 h 3 skiften för 
hvarje delegare. 
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6 . P o l i t i . 

i Bollnäs, har under hela nuvarande femårsperiod, med åt
njutande af 1,200 kronor statsbidrag och 2,500 kronor anslag af 
Landstinget, fortgått, men blef, enligt beslut af 1885 års Lands
ting, vid periodens utgång, med bibehållande af samma årsan-
slag af landstingsmedel som tillförene, förändrad till folkhög
skola. Antalet lärjungar i högre folkskolan har under perioden 
vexlat mellan 21 och 29 och i medeltal varit 26. 

Vid seminarium i Bollnäs till utbildande af småskolelärare, 
hvilken läroanstalt uppehållits af Landstinget medelst årsanslag 
af 4,600 kronor åren 1881—1882 och 4,400 kronor åren 1883— 
1885 samt dessutom anslag af 1,500 kronor årligen till elevsti
pendier, har varit besökt af i medeltal 26 lärjungar om året. 

Undervisningen vid de allmänna läroverken i länets städer 
har begagnats af det antal lärjungar, som nedanstående tabell 
angifver: 

För öfvervakande och befrämjande af folkskoleväsendet inom 
länet äro tvenne folkskoleinspektörer, den ena för Gestrikland 
och den andra för Helsingland, fortfarande anstälde, hvilka till 
den väsentligaste delen aflönas genom af Landstinget för sådant 
ändamål anslagna medel. 

Antalet skolor för folkundervisningen utgjorde 

Sistnämnda år voro af de mindre folkskolorna 45 och af 
småskolorna 98 fasta. 

De skolpligtiga barnens antal, som vid början af år 1881 
utgjorde 25,009, har under perioden tillväxt med 3,430 barn, 
och uppgick således vid slutet af år 1885 till 28,439. 

Af dessa begagnade 24,554 undervisningen i de särskilda 
slagen af folkskolor, hvarförutom ett mindre antal i skolåldern 
varande barn åtnjutit undervisning i allmänna läroverk, special
skolor och enskilda läroanstalter. 

Tvärare personalen utgjordes 1885 af 485 lärare och lärarinnor 
och hade under perioden ökats med 54. 

Jemte ofvan omförmälda olika slag af folkskolor förefinnes 
och meddelas undervisning i ett ej ringa antal aftonskolor, fort
sättningsskolor och slöjdskolor. 

Den år 1878 i öfverensstämmelse med de i kungl. brefvet 
den 2 mars 1858 föreskrifna grunder inrättade högre folkskolan 

De tre i länets städer inrättade läroverken för qvinlig ung
dom hafva åtnjutit de bidrag af stat och kommuner samt lemnat 
undervisning åt det antal flickor, som inhemtas af följande tabell: 

Af fackskolor hafva under perioden varit i verksamhet: a) 
Navigationsskolan i Gefle, hvilken meddelat undervisning åt och 
utexaminerat det antal elever, som nedanstående tabell angifver: 

b) den af ett för ändamålet bildadt bolag inrättade landt-
bruksskolan å Valls kungsladugård invid Gefle, som fortgått i 
öfverensstämmelse med för dylika läroanstalter gällande stadgar; 
samt 

c) tekniska söndags- och aftonskolor i länets städer. 
Med afseende å uppfostringsanstalter för vanvårdade barn 

eller s. k. barnhem, äfvensom för döfstumma och sinnesslöa 
torde här få åberopas livad i föregående femårsberättelse derom 
är anfördt, med tillägg att, sedan de af statens läroanstalt för 
öfveråriga döfstumma samt Landstingets döfstumskola begagnade 
byggnader i Bollnäs år 1883 nedbrunnit, dessa läroanstalter 
blifvit inrymda i nya, ändamålsenliga hus. 

Inom länet äro anstälde 18 läkare, nemligen: 5 provinsial
läkare, 5 stadsläkare, af hvilka senare 2 i hvardera af städerna Gefle 
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och Söderhamn, 3 lasarettsläkare samt 5 distriktsläkare i Hofors, 
Sandviken, Gysinge, Delsbo och Ljusne distrikt, hvarförutom lä-
karevärd meddelas af militärläkarne vid Helsinge regemente samt 
några enskilde praktiserande läkare. 

Förutom 2 länsveterinärer äro inom länet anstälde di
striktsveterinärer, hvilka senares antal under perioden genom 
tillsättande af 1 veterinär i Bergsjö ökats till 6; och hafva 
länets Landsting och Hushållningssällskap för veterinärväsendet 
anvisat ett årsanslag af tillsammans 9,000 kronor. 

Barnmorskor finnas antagna i länets samtliga socknar; dock 
hafva tre mindre socknar i Norra och två i "Vestra Helsingland 
förenat sig om aflönande af gemensam barnmorska, hvaremot 
inom vissa större socknar och i städerna flere äro anstälda. 

Till de i torra femårsberättelsen omförmälda 9 apoteksin
rättningar har under perioden kommit ett medikamentsförråd 
vid Ljusne. 

I fråga om länets sjukvårdsinrättningar, nemligen de för 
livar sitt sjukvårdsdistrikt afsedda lasaretten och kurhusen i 
länets tre städer samt det för vård af spetelske inrättade sjuk
hemmet i Jerfsö, torde Kungl. Maj:ts Befallningshafvande få 
hänvisa till nedanstående tabell, som upptager antalet å sjuk
vårdsanstalterna vårdade patienter, äfvensom inrättningarnas in
komster och utgifter under periodens särskilda ar, och dervid 
endast påpeka den anmärkningsvärdt betydliga tillökningen i 
patientantalet under periodens senare del: 

Till uppförande af ett nytt, tidsenligt lasarett och kurhus 
med tillhörande läkarebostad, ekonomi- och öfriga byggnader för 
Gefle och Gestriklands sjukvårdsdistrikt, for livilken inrättning 
lägenheten Karlsborg invid Gefle upplåtits, har 1884 års Lands
ting anslagit det betydliga beloppet af tillsammans 355,000 kronor, 
och har Kungl. Maj:t sedermera i nåder medgifvit upptagande af 
ett härfor erforderligt lån, hvarefter byggnadsarbetet år 1885 
började i enlighet med af Medicinalstyrelsens arkitekt uppgjorda 
ritningar, som afse beredande af sängplatser för 120 sjuka. 

Hvad särskildt angår det i .Jerfsö inrättade sjukhemmet för 
spetehke, om livars utvidgning fråga under perioden blifvit väckt, 
torde här beträffande dess uppkomst in. ni. fa anföras att, sedan 
under de första decennierna af 1800-talet spetelskan upp-
trädt inom landet, vidtog ar 1856 dåvarande Sundhetskollegium 
de första åtgärderna till erhållande af statistiska uppgifter rö
rande nämnde sjukdom, och till följd af de underrättelser, som 
då ingingo, tillsattes år 1861 en föreståndare för spetelsksjuk-
vården i Helsingland. Under de derefter följande aren fram
trädde alltmer behofvet af en särskild vårdanstalt, för att der-
städes kunna upptaga de spetelsksjuke, hvilka saknade erfor
derlig vård i hemmen, och i allmänhet för att kunna hålla 
spetelske afskilde från friska. Är 1864 anlades för sådant ända
mål sjukhemmet i Jerfsö i Helsingland, till hvilken provins det 
då ansågs att sjukdomen inskränkte sig. Det visade sig dock 
snart, att spetelska förekom äfven inom andra landskap. Med 
anledning deraf och då de, oberäknadt tillfälliga bidrag, i början 
med 3,000 kronor af staten och 3,000 kronor af Landstinget ut
gående årsanslagen till inrättningens underhåll, oaktadt de ar 
1873 ökats till 4,000 kronor af hvardera, likväl befunnos otill
räckliga, höjdes ar 1876 anslaget, hvad statsmedlen beträffar, till 
7,500 kronor, med vilkor att spetelske äfven frän andra län än 
Gefleborgs skulle å inrättningen intagas. Ehuru det vida öfver-
vägande antalet spetelske fortfarande förefinnes i Helsingland, 
hafva dock med spetelskesjukdom behäftade personer antecknats 
äfven i följande län, nemligen: Kopparbergs, Yermlands, Vest-
manlands, Uppsala, Södermanlands, Örebro, Jemtlands, Vester-
norrlands och Vesterbottens län, från hvilka län, i följd af 
ofvannämnda vilkor, spetelske sjuke ock varit, i mån af utrymme, 
å sjukhemmet intagna. 

Sjukvårdsafgiftm, livilken aren 1881 och 1882 i Gefle di
strikt utgått med 40 öre af man och 20 öre af qvinna, som 
erlagt mantalspenningar, har i de öfriga sjukvårdsdistrikten 
under hela perioden och i Gefle distrikt efter sistnämnda år 
upptagits till 50 öre af man och 25 öre af qvinna. 

Legosängsafgiften var, efter obetydliga vexlingar under pe
rioden, ar 1885 faststäld till följande belopp, nemligen: för främ
mande magts undersåte vid samtliga lasaretten 3 kronor; för 
inhemsk patient, som begagnar enskildt rum, 1-ÖO kronor i Gefle 
och Hudiksvall, 2:>o kronor i Söderhamn, hvarest för plats i 
rum, som delas mellan två patienter, erlägges I T S kronor; för 
patient, som tillhör annat sjukvårdsdistrikt och ej författnings
enligt åtnjutit kostnadsfri sjukvård, äfvensom för plats i dårcell, 
1 krona i Gefle och Hudiksvall, i'25 krona i Söderhamn; för 
bemedlad patient i allmänt rum l krona i Söderhamn, 75 öre 
i Hudiksvall; tör patient, då betalning skall af kommun eller 
fattigvårdsinrättning erläggas, 75 öre 
vid samtliga lasaretten i alla öfriga fall, 

Söderhamn; och 60 öre 
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Tab. Litt. C. Uppgift å antalet af i Gefle länsfängelse under nedannämnda fem år förvarade fångar. 

Tab. Litt. D. Uppgift å antalet af i Hudiksvalls kronohäkte under nedannämnda fem år förvarade fångar. 

Fattiggårdar finnas å landsbygden numera i Söderala, Boll
näs, Ofvanåkers, Jerfsö, Ljusdals och Arbrå socknar, hvarjemte 
till inrättande af fattiggård hemman blifvit inköpt af Skogs 
socken och erforderligt utrymme vid laga skifte afsatt i Bjur-
åkers socken. 

Beträffande de till understöd vid inträffande missväxtår in
rättade sockenmagasinen är ej något af vigt att i berättelsen anföra. 

Angående antalet fångar i länscellfängelset i Gefle och 
kronohäktet i Hudiksvall lemnas uppgifter i nedanstående ta
beller (Tab. Litt. € och T Att. B). 

Under perioden har en betydlig tillbyggnad egt rum à läns-
fängelset, hvarigenom cellernas antal ökats från 66 til! 97 och 

en verkstad jemte andra erforderliga utrymmen dessutom vunnits. 
Den tillbygda afdelningen blef färdig till begagnande den 4 
november 1885. 

1 Bollnäs har ett transporthäkte af trä i två våningar 
med 16 celler samt rum för föreståndare och fångförare blifvit 
uppfördt och den 1 november 1885 till begagnande upp
låtet. 

En förening för att taga värd om samt anskaffa plats och 
arbete åt frigifne fångar och derigenom söka förekomma deras 
återfall, har i Gefle sedan år 1881 varit i verksamhet. 

För Södra Ilelsinglands Vestra tingslag har uppförande at 
nytt tingshus vid Bollnäs påbörjats, hvilket, utom tingssal och 
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Tab. Litt. E. Gefleborgs enskilda banks rörelse under åren 1881—1885. 

rymliga lägenheter för domhafvande, allmänna åklagare och 
nämnd, äfven skall innehålla brandfritt rum för arkiv. 

Sedan här ofvan under afdelningen 2 en tabell blifvit in
förd, hvaraf det väsentligaste angående sparbankernas i länet 
verksamhet inhemtas och då Statistiska Centralbyråns tidskrift 
lemnar närmare redogörelse rörande detta ämne, torde nu endast 
behöfva omförinälas, att under är 1885 samtliga sparbanker i 
länet blifvit genom ett af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande för
ord nadt ombud inspekterade. 

I fråga om länets lifräute- ock kapitalfövsukriiujsaaxtaU, 
som började sin verksamhet den 5 oktober 1878 och vid 1880 
års slut hade 972 delegare med en behållning af 39,05679 kronor, 
torde få meddelas, att tillkomne nye delegare voro 

är 1881 516 

» 1882 49'$ 

» 1883 465 

.. 1884 61iJ 

» 1885 660, 

af hvilka dock afgått genom anmälda dödsfall 109 och genom 
lyftning af saiuladt kapital 3, så att qvarlefvande delegare vid 
1885 års slut utgjorde 3,607. 

De insatta beloppen liafva uppgått till 

För beredande För bilduiuYé s 
Ar. af lifränta. af kapital. ' ' ' 

Kr. Kr. Kr. 

1881 12,'UO 6,071 18,411 

1882... 10,179 6,409 16,588 

188.-1 -22,50!) 6,007 28,516 

1884 16,081 7,54:- 2:5,624 

1885 11,:47 11,122 22,469 

Under perioden har i anledning af delegares dödsfall åter
betalning skett af 5,1624 3 kronor och återstoden af samma del
egares behållningar, 8044-4 kronor, fördelats pa de qvarlefvande 

såsom arfsvinst. Räntan, som 1881 godtgjordes delegarne efter 
51)6 procent, har sedermera ärligen blifvit nedsatt, och fördelades 
1885 efter 5y.> procent. 

Under de särskilda aren af femårsperioden utgjorde del-
egarnes 

Kiintn o<-h itehîlluiBK. 
Ar. artsviusl. 

Kr. Kr. 

1881 '2,:-5199.-, 59,598-24 
1882 :i,480-47 78,244 u 
1883 4,599o 109,294-u» 
1884 6,280-34 136,:568ai 
1885 7,518-is 165,654-78 

Delegarnes antal har således under perioden ökats med 2,635 
personer och behållningen med 126,597'9y kronor. 

Beträffande rörelsen inom de fortfarande bestående egentliga 
kreditanstaltema i länet lemnas uppgifter i nedanstående ta
beller, nemligen angående Gefleborgs enskilda bank (Tab. Litt. 
E), Helsinglands enskilda bank (Tab. Litt. F), aktiebolaget 
Gefle bank (Tab. Litt. G), Gefle—Dala hypoteksförening i livad 
den angår Gefleborgs län (Tab. Litt. 77), Helsinglands städers 
hypoteksförening (Tab. Litt. I) och det med bolagsordning af 
den 11 augusti 1881 inrättade Gefle inteckningsgarantiaktiebolag 
(Tab. Litt. K). I öfrigt förefinnes ett afdelningskontor af Sunds
valls enskilda bank i Hudiksvall, hvaremot Mälareprovinsernas 
enskilda banks afdelningskontor i Söderhamn år 1882 indragits. 
Gefleborgs enskilda bank, hvars hufvudkontor är i Gefle, har 
afdelningskontor i Söderhamn samt kommissionskontor i Bollnäs, 
och Helsinglands enskilda bank, som har sitt hufvudkontor i 
Söderhamn, har derjemte afdelningskontor i Hudiksvall och i 
Gefle, hvilket senare öppnades 1883, samt kommissionskontor i 
Bollnäs, vid hvilket senare rörelsen under perioden fortfarit, oaktadt 
den ansenliga förlust banken derstädes lidit genom af kontorets 
föreståndare begångna, sistnämnda ar yppade försnillningar. 
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Tab. Litt. F. Helsinglands enskilda banks rörelse under åren 1881—1885. 

Tab. Litt. G. Aktiebolaget Gefte banks rörelse under åren 1881—1885. 

Tab. Litt. H. Gefle—Dala hypoteksförenings ställning den 31 

december nedannämnda år. 

Tab. Litt. I. Helsinglands städers hypoteksförening. 
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Tab. Litt. K. Gefle inteckningsgarantiaktiebolag. 

Af Gefle pantlåneaktiebolag har rörelsen bedrifvits till den 
omfattning, följande tabell utvisar: 

Tab. Litt. L. Sjöassurans- och Fraktförsäkringsföreningarnas verksamhet åren 1881—1885 i Gefleborgs län. 

komster under perioden, med en från Wo till 2 procent af an
svarighetsbeloppet vexlande utdebitering, hafva utgjort 88,964 
kronor, och utbetalda ersättningar för 178 skador med flere ut
gifter hafva uppgått till 89,229 kronor. Försäkringsbeloppet ut
gjorde 934,890 kronor vid periodens slut, då bolaget hade en 
behållen tillgång af 1,740 kronor. 

I öfrigt finnas inom länet häst- och kreatursförsäkringsför-
eningar till ett antal af aderton för särskilda socknar samt till 
och med för vissa byar. För de iiesta af dessa föreningar har 
dock länsstyrelsens fastställelse ej blifvit begärd. Det vid 1885 
ars slut qvarstående försäkringsbeloppet i tre af föreningarna, 
nemligen de i Hassela, Gnarps och Arbra socknar, uppgår till
sammans till 24ö,80ö kronor och under perioden utbetalda er
sättningar för 39 skador till 7,390 kronor. De uppgifter, som 
erhållits angående nämnda och några andra kreatursförsäkrings-
inrättningar äro sammanförda i (a nästa sida stående) tabell 
Litt. M. 

För de i länet befintliga fromma stiftelser, stipendiifonder, 
pensioiisanstalter, sjukhjelpskassor och dermed jemförliga inrätt
ningar redogöres i den berättelsen bifogade tabell îi:o 8, som 
utvisar, att under perioden vunnits kännedom om ytterligare 39 
dylika stiftelser, af hvilka synnerligast Gefle stad eger ett be
tydligt antal, nemligen 96, da Söderhamn endast har 17, Hudiks
vall 41 och landsbygden 52. Sammanlagda behållningen eller 
värdet af de å tabellen upptagna stiftelser anses utgöra 2,336,58137 
kronor, hvaraf belöper på Gefle 1,926,349-31, på Söderhamn 
51,866-20, pä Hudiksvall 190,110-83 och på landsbygden 168,255-03 
kronor. 

Under förevarande afdelning af berättelsen torde äfven böra 
omförmälas, att utom de eldsvådor af i allmänhet jemförelsevis 
mindre omfattning, hvilka ödelagt enskilda gårdar och lägenheter 
a länets landsbygd, den s. k. Bollnässtaden genom vådeld, som 
utbröt den 22 september 1883, till största delen nedbrunnit samt 
att de derefter återstående byggnaderna, med undantag endast af 
några fa hus, genom förnyad brand de begge följande åren blifvit 
förstörda. Platsen har dock åter blifvit bebygd, så att den nu
mera företer ett prydligare skick än tillförene. 

För att angifva verksamheten inom de brandförsäkringsill--
rättningar, som till gagn för länet blifvit bildade och hvilkas sty
relser der hafva sitt säte, är tabellen N:o 7, enligt föreskrifvet 
formulai-, berättelsen bifogad. 

Af sjöförsäkringsinrättningar förelin nas fortfarande inom 
länet och med säte i Gefle: den är 1847 bildade Gefle Sjöassu
ransförening och Fraktförsäkringsföreningen i Gefle, bildad 1857, 
hvilka afse ömsesidighetsförsäkring, den förra af fartyg och den 
senare af fartygsfrakter. 

De begge försäkrtngsförenhigarnas verksamhet inhemtas af 
följande sammanställning, afseende tiden från 1 maj 1880 till 
1 maj 1885 (Tab. Litt. L). 

Af kreatiirsförsäk?'ingsanstalter är Gefleborgs läns Hästför
säkringsbolag, stiftadt 1877, det mest betydande. Dess in-
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7. S t ä d e r n a . 

Tab. Litt. M. Kreatursförsäkringsinrättningarnas verksamhet åren 1881—1885 i Gefleborgg län. 

Gefle. Under femårsperioden ha t va 34 tomter, hufvudsak-
ligast belägna i den nyreglerade södra stadsdelen, blifvit mot 
tomtören upplåtna ät enskilda till bebyggande, Iwarjemte stadens 
skolstyrelse afgiftsfritt erhållit 11 tomter i olika stadsdelar till 
skolhusbyggnader, likasom Handelsföreningen, jemväl afgiftsfritt, 
tilldelats tomt för uppförande af ett gnbbhus. 

Xy byggnadsordning för staden har den 28 februari 1882 
blifvit faststäld. 

Staden har äfven under denna period varit förskonad från 
större eldsolyckor, hvilket till väsentlig del bör tillskrifvas dess 
vattenledning, hvarigenom de eldsvådor, som inträffat, oaktad t 
hotande tillbud, kunnat till ringa omfång begränsas. 

Vattenledningen har tillökats med ett nytt filter för en 
kostnad af 24,500 kronor och blifvit utsträckt till Brynas varf, 
beläget på ett afstånd af tre tusen fot från stadsgränsen. 

Hela kostnaden för vattenledningen uppgick vid 1885 års 
slut till 720,819 kronor. 

Förstaden Strömsbro har fått särskild brandkur, till livars 
materiel anvisats 6,000 kronor, och hafva derefter innebyggarne 
i nämnda förstad, som förut varit fri från afgifter till brand-
väsendet, förpligtats deltaga i kostnaden derför, efter enahanda 
grund, som kommunens öfrige medlemmar. 

Till plats för inrättande af en beslutad fast brandstation i 
Gefle hafva erforderliga tomter blifvit afsatta. 

Brandposternas antal utgjorde vid 1885 års utgång 256 
stycken och uppgick vattenförbrukningen nämnda år till 523,575 
kubikmeter. 

Dräneringsledvingarna hafva utsträckts så, att deras sam
manlagda längd utgör 19,917 meter med 452 gatnbrunnar och 
17 nedstigningsbrunnar. Från anläggningens början år 1865 
uppgår kostnaden för dräneringen vid periodens utgång till 243,054 
kronor 16 öre, hvaraf 73,891 kronor 17 öre falla på de senaste 
fem åren, förutom 25,175 kronor för anbringande af en ku I vert 
i Södra esplanadgatan. 

Xy träbro öfver Lillan i Näringsgatan har blifvit bygd fin-
en kostnad af 6,410 kronor, deri inbegripet utgifterna för ord
nandet af en del af Lillans norra strand. 

Kaj byggnadsarbetet å norra stranden af Gafleån har fort
satts intill Gammelbron och strandskoning anbragts invid Ströms
borg, ofvanom vattenledningsverket, till strandens skyddande mot 
vidare utskärning af strömmen, allt för en kostnad af omkring 
15,000 kronor. 

Af sundhetsskäl har Islands Lillan från Stenebergsgatan 
till Varfsgränden igenfylts, hvarvid dräneringsledning nedlagts i 
den gamla åbädden för att bereda aflopp från närliggande gårdar. 

Bland mera framstående husbyggnader af sten, sorn under 
perioden fullbordats, kunna anföras: 

Xya fattighuset i tre våningar med logement för omkring 
200 hjon samt arbets- och sjuksalar, kvrkosal, direktions- och 
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expeditionsrum, boställsvåning för syssloman, bostäder för arbets
föreståndare och sjuksköterska med flere, jemte verkstäder och 
badinrättning. Byggnaden har kostat omkring 300,000 kronor; 

Axel och Lulli Rettigs hem för vanvårdade barn, uppfördt 
i engelsk-götisk stil med två logement, afsedda för 30 barn, 
samt med skol- och arbetssalar, rum för föreståndare och be-
tjening jemte kök och förrådsrum i jordvåningen. Byggningen 
med möbler och skolmateriel har kostat 60,000 kronor, hvarför-
utom gifvaren donerat ett kapital af 50,000 kronor till bygg
nadens underhåll m. m.; 

ett gubbhus, uppfördt af Handelsföreningen i holländsk 
renaissancestil, för en kostnad af 42,000 kronor, och afsedt till 
beredande af husrum samt framdeles äfven bespisning åt ålder
stigne, fattige föreningsmedlemmar. Byggnaden innehåller 16 
rum, matsal och vaktmästarebostad; 

tre småskolehus, innehållande tillsammans 20 skolsalar, föl
en kostnad af 98,000 kronor; samt 

två kyrkor, begge i götisk stil, den ena, rymmande 500 
personer, af metodistsamfundet för en kostnad af 30,000 kronor, 
och den andra, rymmande 400 personer, af katolska församlingen 
för 20,000 kronor. 

Af ett för ändamålet bildadt aktiebolag har å dertill af 
staden upplåten plats å Stora Holmen ett ridhus af trä blifvit 
uppfördt. 

Stadens folkmängd, som enligt presterskapets uppgifter vid 
periodens början utgjorde 18,758 personer, har vid dess slut 
stigit till 20,753, och således ökats med 1,995 personer. 

Smittosamma sjukdomar, som under perioden uppträdt och 
i sin mån motverkat en hastigare folkökning, hafva varit difteri, 
skarlakansfeber och tyfoidfeber. Häftigast visade sig dessa sjuk
domar 1883, hvarefter de aftagit. Samma år inträffade äfven 
det enda fall af smittkoppor, som under perioden förekommit 
inom staden. 

Den äldsta af stadens näringar, fiskerihandteringen, kan 
allt mindre och mindre räknas såsom någon hufvudsaklig in
komstkälla. Likaså visar varfsdriften, isynnerhet beträffande 
byggande af segelfartyg, allt tydligare tecken till aftynande, i 
följd dels af ogynsamma konjunkturer, dels af täflan mellan 
segel- och ångfartyg. Af de senare hafva dock åtskilliga blifvit 
bygda såväl å varfven inom staden, som å det år 1883 af bo
laget Atlas återupptagna Brynäsvarfvet, der jemväl en dyrbar 
upphalningsslip anlagts, till hvilken ränna från segelleden på 
stadens bekostnad blifvit uppmuddrad. 

Under perioden hafva å varfven bygts 6 skepp och sko
nertar till ett värde af 362,000 kronor, 52 lastpråmar, värda 
225,300 kronor, samt 16 större och mindre jern- och stålfartyg, 
de senare, med ett undantag, ångare, för ett tillverkningsvärde 
af 1,262,896 kronor. 

En i större skåla anlagd kemisk-teknisk fabrik, benämnd 
»Flora», började 1885 sin verksamhet och ett äldre träförädlings-
verk har blifvit utvidgadt for fabriksmessig tillverkning af sko
makareläster, hvaraf förut en betydande införsel från Danmark 
egde rum. 

Inom flere fabriker och industriela inrättningar har elektrisk 
belysning blifvit införd. 

Stadens vägar jemte de gator, som böra räknas till det 
allmänna landsvägsnätet, utgöra, likasom vid förra periodens 
slut, 0-7 3 mil eller 7,803 kilometer, till hvilkas underhåll kost-
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nåden uttaxeras på stadens samtlige skattskyldige invånare. 
Vid 1885 års utgång var för allmän trafik öppnad en gatulängd 
af 47,050 meter. Af gatuytan voro 2,167 qvadratmeter belagda 
med tuktad sten, 113,490 qvadratmeter med fältsten och 59,626 
qvadratmeter makadamiserade. Kostnaden för gators anläggning 
och underhåll har under perioden uppgått till 148,640 kronor 
35 öre och från den tid, då gatuläggningsbestyret öfverflyttades 
från enskilde till staden eller år 1865, har kostnaden utgjort 
700,772 kronor 87 öre. 

Stadens samfärdsmedel till lands hafva vunnit en länge 
efterlängtad tillökning genom byggandet af den förut omförmälda 
Gefle—Ockelbo jernväg, som sammanbinder staden med Ockelbo 
jernvägsstation å Norra stambanan och förkortar afståndet mellan 
de norra orterna och hufvudstaden med 39 kilometer. 

I sammanhang härmed torde ock böra omförmälas Stads-
fullmägtiges beslut att under vissa förbehåll å stadens vägnar 
teckna aktier för ett belopp af 150,000 kronor i det bolag, som 
bildats för åvägabringande af en bredspårig jernväg mellan Falun 
och Rättvik. 

Angfartygsförbindelsen med Stockholm, som aftog efter 
öppnandet af Uppsala—Geflebanan, hvilken beredde direkt jern-
vägsförbindelse med hufvudstaden, har under femårsperioden åter 
tilltagit och förmedlas vid dess slut af de en eller flere gånger hvarje 
vecka mellan Gefle och Stockholm gående ångfartygen »Gefle», 
»Söderhamn», »Nya Söderhamn» och » Väddö kanal». Antalet 
af Gefle hamn anlöpande norrländska ångare har varit oför-
minskadt, under det att trafiken med kontinenten och England 
tilltagit. Utom de i senaste berättelsen omförmälda stora ång
fartyg, som bestrida den utländska samfärdseln, hafva nemligen 
ytterligare för sådant ändamål härstädes blifvit bygda och 
igångsatta de betydliga ångarne »Thetis», »Vesta», »Veloœ», 
»Bur» och »Pan» samt dessutom af rederi i staden inköpta ån
garne »Vanhem» och »Fredrik», hvarjemte flere å annan ort 
hemmahörande ångfartyg gått i fraktfart mellan staden och ut
landet. 

En stor förlust led Gefle ångbåtsflotta, då ett af dess bästa 
och största fartyg, ångaren »Oden», i september månad 1885 
utanför Bornholm påseglades af ett danskt ångfartyg och gick 
till botten. 

Till de förutvarande mindre ångbåtar och ångslupar, som 
dels förrätta bogsering, dels underhålla persontrafiken i skär
gården mellan staden och de allt talrikare sommarbostäderna 
vid Geflefjärden, hafva ytterligare kommit sex dylika slupar. 

Uti det i sista berättelsen omförmälda reglementet för ång-
slupstrafiken hafva tillägg blifvit gjorda i syfte att betrygga 
passagerarnes säkerhet och att bereda ökadt skydd mot eldfara. 

Vid Södergrundet i inre fjärden har en gasoljefyr såsom 
inseglingsmärke anbragts. I sundet mellan Fredriksskans och 
södra stranden af fjärden har ett för trafiken hinderligt stenkar 
blifvit borttaget. De 25 stycken prickar å redden, hvilka förut 
på kronans bekostnad underhållits, äro numera helt och hållet 
öfvertagna af staden. 

Sedan utskeppning af jernverkens alster med förbigående af 
jernväg numera kan ega rum, har stadens synnerligen kostbara 
jernvåg, till ansenlig förlust för staden, stått i det närmaste 
obegagnad. 

Utminutering och utskänkning af spirituösa drycker har 
under hela perioden varit öfverlåten åt bolag, som afstått 

4 
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all af rörelsen uppkommande vinst, och har icke någon rät
tighet till mindre partihandel med spirituösa varit åt annan 
upplåten. 

Med föranledande af stadgandet i 26 § nådiga förordningen 
den 29 maj 1885 har efter framställning af Stadsfullraägtige be
viljats tillsvidare, att å de bättre värdshusen och teatern ut-
skänkning må ega rum intill klockan 11 hvarje afton, men der-
utöfver allenast vid festligt samqväm å lokal derstädes, hvartill 
allmänheten icke eger tillträde, fortgå till midnatt, med vilkor 
att skriftlig anmälan derom till magistraten ingifvits sist näst
föregående dag. 

Enligt de årliga utgiftsförslagen hafva stadens utgifter upp
gått till 

&r 1881 621,935-50, hvaraf uttaxerats 162,300 kronor, 

» 1882 553,712-25, » » 161,800 » 

»» 1883 598,662-44, » » 155,675 » 

» 1884 681,627-—, » » 165,450 » 

» 1885 592,251-50, » » 181,596 » 

Efter utverkadt nådigt tillstånd att för konvertering af 
stadens 1865 års 5Vs procents lån upptaga ett lån å 800,000 
kronor, löpande med 4./2 procents ränta och att återbetalas 
genom amortering under 40 år, har sistnämnda lån afslutats med 
Gefleborgs och Stockholms enskilda banker. 

Skatt å hundar, som förut ej erlagts, blef år 1885 beslutad 
att utgå med 10 kronor för hvarje hundkreatur, hvilken skatt 
inflyter till stadens kassa. 

För att bereda lättnad vid erläggandet af kommunalskatten 
har bestämts, att uppbörden deraf skall ega rum å två stämmor, 
den ena i slutet af maj och den andra i början af augusti, med 
rättighet för den, som sådant önskar, att vid första uppbörds
stämman betala hela afgiften. 

Nytt reglemente för drätselkammaren, jemte tillhörande in
struktioner för densamma och stadens byggnadschef, har under 
år 1885 antagits. 

Söderhamn. Stadens bebyggande har fortgått efter de i förra 
berättelsen omförmälda stadsplaner, af hvilka dock den, som 
1879 faststäldes för ett särskildt magasinsqvarter, i följd af stats
banans framdragande genom staden, blifvit ruhbad och ersatt af 
ny, år 1885 faststäld plan, omfattande 20 magasinstomter. 

De vid periodens början bebygda 446 tomterna hafva under 
dess fortgång tillökats med 49 tomter, hvaremot 36 tomter, för 
att bereda utrymme för statsbanan, blifvit af staden inlösta och 
afröjda, så att antalet bebygda tomter vid periodens slut ut
gjorde 459. 

Under femårsperioden hafva gatu-, torg- och esplanadregle-
ringar blifvit genomförda, samt esplanader och allmänna platser 
ordnade och planterade, hvarjemte underjordiska afloppsledningar 
anlagts i de flesta gator. 

Stadens folkmängd utgjorde vid periodens början enligt 
kyrkoboken 7,937 personer och vid dess slut 9,044 personer. 
Folkökningen uppgick således till 1,107 personer. 

Hvad angår befolkningens bergningsförmåga må anföras, 
att minuthandlarne i sin verksamhet blifvit betydligt kring
skurne af de månge köpmän, som under senare åren slagit sig 
ned i landskommunernas större byar, äfvensom af kringresande 
handlande. Arbetarebefolkningen är deremot i detta afseende 

bättre lottad än stadens köpmän och handtverkare, enär vid 
brädgårdarne och hamnarna finnes god tillgång till arbetsförtjenst 
under sommarmånaderna, då daglönerna äro så stora, att för-
tjensten med omtanka och sparsamhet borde vara tillräcklig att 
fylla den brist, som kan uppkomma genom den mindre tillgången 
på arbete under vintermånaderna. Daglönerna hafva under peri
oden varit för murare 3-50—4 kronor, timmermän 2—2-so, handt-
langare l -40—leo, justerare 3, utlastare 4, stabbläggare 4.50 
och för s. k. schåare vid hamnen 3—6 kronor. 

I enlighet med plan, som uppgjorts af en statens skogs-
ingeniör, hafva under perioden 230 tunnland (113-54 hektar) skogs
mark besatts med tall och granfrö samt 16 tunnland (7.9o 
hektar) blifvit planterade med tall- och granplantor, hvarjemte 
myrar och vattensjuk mark å stadens egor utdikats. 

I staden finnes ett gjuteri och mekanisk verkstad, tre bryg
gerier, två färgerier m. fl. mindre fabriker, men någon fabriks
industri i egentlig mening kan ej sägas här förefinnas, utan är 
det sågverksrörelsen, som har största inflytandet på närings-
lifvet. Tre sågverk och två brädgårdar äro belägna inom sjelfva 
staden och hafva, oaktadt tryckta konjunkturer, under perioden 
utskeppats trävaror till ett värde af 68,818,918 kronor eller i 
medeltal 13,763,783 kronor årligen. 

Skeppsbyggen, som af ålder varit en af de vigtigaste rörelse-
grenarne inom samhället, kan numera icke drifvas med någon 
fördel, sedan trä- och segelflottan nödgats vika för jern- och 
ångfartyg. Arbetet på stadens varf inskränker sig derför till 
pråmbyggnad och reparationer. 

Två tryckerier äro inom staden i verksamhet. 
Kostnaden för anläggning och underhåll af vägar och gator 

har under perioden uppgått till 38,692 kronor 29 öre, hvartill 
dock kommer 81,619 kronor 86 öre för tomter, som inlösts att 
användas till gator och öppna platser. 

Söderhamns jernvägsaktiebolag, som under de månader af 
året, sjön Bergviken ej varit tillfrusen, öfver nämnde sjö besörjt 
samfärdseln mellan staden och Norra stambanan vid Kilafors, 
har med periodens sista år afslutat sin verksamhet, hvilken 
öfvertagits af staten å dess vid periodens slut i det närmaste 
färdigbygda grenbana Söderhamn—Kilafors. 

Telefon inrättades i staden 1881, och var år 1885, då 
141,168 samtal förmedlades, abonnenternas antal 73. 

Nedanstående tabell visar för hvarje år af perioden stadens 

Ett på stadens bekostnad uppfördt skolhus för flickor, med 
åtta klassrum, slöjdsal, ritsal, gymnastiksal och samlingsrum, 
blef för sitt ändamål upplåtet med början af år 1881. 

Under perioden har staden 22 gånger varit hemsökt af elds
våda. Brandskadorna hafva dock ej haft någon betydligare om
fattning. 
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Ehuru stadens tillväxt i folkmängd icke varit sa stor som 
under toregående perioden, och om än handel och näringar icke 
vunnit någon egentlig Ökning, har staden dock under perioden 
gått framåt, i det att följderna af 1876 års brand blifvit mindre 
kännbara samt att staden i sundhets- och byggnadsförhållanden 
undergått icke oväsentlig förändring till ett bättre. 

Hudiksvall. Plan för bebyggande af området vid Hörnans 
utlopp i Lillfjärden har blifvit faststäld, hvaremot gjord fram
ställning om förenande med staden af den invid dess gräns inom 
Helsing-Tuna socken belägna förstaden Avik ännu ej blifvit af-
gjord. 

Stadens folkmängd har ej under perioden vunnit någon 
afsevärd tillökning. Af farhåga för byggnadsstadgans strängare 
föreskrifter, vänder sig nemligen den lifligare byggnadsverksam
heten till områden utanför staden och isynnerhet till ofvan-
nämnda förstad, der dock utskylderna numera ej äro lägre än i 
Hudiksvall. 

Utom den mantalsskrifna befolkningen uppehåller sig i staden 
en myckenhet arbetare med flere, hemmahörande i andra oi-ter 
och säkerligen uppgående till ett antal af omkring ett tusental, 
eller ej långt ifrån lika mycket som en fjerdedel af stadens egne 
invånare. 

Arbetarebefolkningen befinner sig i allmänhet i bergade om
ständigheter, hvartill i ej ringa mån bidrager den utsträckning, 
nykterhetsrörelsen här tagit. I följd af tryckta konjunkturer, i 
väsentlig mån förvärrade genom bristen på tidsenlig förbindelse 
med det gamla handelsområdets vestra del, hafva deremot stadens 
handlande arbetat under ekonomiska svårigheter. Genom den 
under periodens sista år beslutade jernvägen Hudiksvall—Ljusdal 
är det dock all anledning förvänta, att gynsammare förhållanden 
härutinnan skola beredas. 

Under periodens sista år har en cigarrfabrik blifvit anlagd, 
hvarjemte ett nytt boktryckeri inrättats. 

Fisket, som utgör hufvudnäring för en stor del af stadens 
befolkning, har under senare delen af perioden blifvit mera upp-
märksammadt, i det med understöd af Hushållningssällskapet för
bättrade fångst- och beredningsmetoder kommit till användande. 

Gefle slott i Landskansliet och Landskontoret den 31 

Instruktioner för ordningsmän och packare hafva blifvit an
tagna. 

Sjökommunikationen med hufvudstaden och utlandet har 
uppehållits medelst reguliera turer af flere ångbåtar. En af 
dessa, »Norra Helsingland», led dock med en särdeles värderik 
last år 1881 skeppsbrott i Hudiksvalls skärgård, dervid betydlig 
förlust åsamkades fartygs- och lastegare. 

Angående antalet af stadens ång- och segelfartyg har upp
gift ofvan meddelats och må här i sådant afseende endast till
läggas, att ett af svenska handelsflottans största segelfartyg, 
nemligen det från ångare ändrade skeppet »Hudiksvall» om 1,363 
tons, tillhör rederi i denna stad. 

En dyrbar och grundlig nppmuddring af hamnens inre del, 
som företogs under periodens första år, har ökat de framstående 
egenskaper, för hvilka Hudiksvalls hamn är berömd. Vid Val
larnes ångsåg i Helsing-Tuna socken har staden, som der uppbär 
hamnumgälder, år 1882 anlagt kaj och duc d'alber. 

För magistraten och rådhusrätten, som alltsedan rådhuset 
af eld förstördes, varit i saknad af egna lokaler och intill den 1 
oktober 1881 nödgats hålla sina sammanträden å det aflägsna 
kronohäktets tingssal, kunde vid nämnde tid beredas utrymme, 
om än ganska inskränkt, genom förhyrande af en del af sprit-
varubolagets centralt belägna hus. 

Drätselkammaren har under perioden erhållit förnyad in
struktion. 

För stadens större ångspruta och en del af dess öfriga 
brandmateriel är under perioden uppförd en byggnad, så belägen 
och anordnad, att sprutan, utan att föras från stället, vid elds
våda kan genom slangledningar lemna vatten till de flesta ställen 
i staden. För den mindre ångsprutan är särskildt spruthus upp-
fördt. 

Till befordrande af sundheten äro under perioden icke obe
tydliga dräneringsarbeten samt omfattande planteringar verk-
stälda; och har utanför staden en ny begrafningsplats af fullt 
tillräcklig storlek blifvit anlagd. 

En fattiggård är i staden inrättad, och synes väl motsvara 
sitt ändamål. 

Fyra eldsvådor hafva under perioden i staden inträffat. 

december 1886. 

C. Ad. Fagerlund. C. M. Ström, 

C. A. T. B J Ö R K M A N . 
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